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Розділ 1. Загальні відомості та основні результати діяльності
Одеського державного аграрного університету в 2017році
Одеський державний аграрний університет (далі ОДАУ або
університет) має давні наукові та освітянські традиції і необхідні умови
для підготовки фахівців за рівнями освіти бакалавр, магістр, доктор
філософії . Кваліфікація і науково-педагогічний потенціал професорськовикладацького

складу

кафедр

університету

дозволяє

здійснювати

підготовку висококваліфікованих фахівців заявлених рівнів. Одеський
державний аграрний університет є державним закладом освіти, який діє
відповідно до Конституції України, Законів України «Про вищу освіту»,
«Про освіту», «Про наукову та науково-технічну діяльність», нормативних
та розпорядних документів Міністерства освіти і науки України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України, Міністерства
молоді та спорту України, а також у відповідності до Статуту
університету, Положення «Про систему забезпечення якості освітньої
діяльності в ОДАУ», Положення «Про організацію освітнього процесу в
ОДАУ».
Головними завданнями університету є:
-

здійснення освітньої діяльності, яка забезпечує підготовку

фахівців і відповідає стандартам вищої освіти;
-

здійснення наукової і науково-технічної, культурно-виховної,

спортивної та оздоровчої діяльності;
-

забезпечення виконання державного замовлення та угод на

підготовку фахівців з вищою освітою;
-

спеціалізація, підготовка абітурієнтів до вступу до вишу,

підвищення кваліфікації, перепідготовка кадрів

і

післядипломне

підвищення кваліфікації спеціалістів, здобуття другої вищої освіти;
-

здійснення підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів

та їх атестація;
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-

наукова,

діяльність,

науково-технічна,
пропаганда

інформаційно-консультативна

наукових

знань,

інформаційне

та

консультаційне забезпечення галузей агропромислового виробництва;
-

здійснення

зовнішніх

висококваліфікованих

зв’язків,

фахівців

у

тому

відповідних

числі

підготовка

спеціальностей

та

освітньо-кваліфікаційних рівнів на основі договорів, укладених з
іноземними юридичними та фізичними особами;
-

забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,

виховання

осіб,

які

навчаються

в

університеті,

в

дусі

українського патріотизму і поваги до Конституції України.
Вищий навчальний заклад має у своєму складі 20 кафедр, які
функціонують

на
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факультетах:

агробіотехнологічному;

інженерно-

економічному; ветеринарної медицини та біотехнологій. Також навчальний
процес в університеті здійснюють ще й 2 загальноосвітні кафедри: кафедра
української та іноземних мов та кафедра філософії, історії і політології.
До

структури

університету

належить

навчально-виробнича

ветеринарна клініка, відділення післядипломної освіти, відділ підвищення
кваліфікації та сприяння працевлаштуванню випускників,

підготовче

відділення, відділ по роботі з іноземними громадянами, центри практичної
підготовки
лабораторія

(філії

кафедр),

ветеринарної

навчальні
медицини,

лабораторії,

багатопрофільна

аспірантура,

науково-дослідні

лабораторії, бібліотека, інформаційно-редакційний відділ, культурний центр,
студентський оздоровчий табір “Лукомор’я”. Структурні (відокремлені)
підрозділи університету функціонують відповідно до окремих положень, які
розроблено згідно з законодавством України.
Університет має відповідну матеріально-технічну базу і належне
навчально-методичне та інформаційне забезпечення навчальних дисциплін з
усіх циклів підготовки фахівців згідно структури навчальних планів з усіх
напрямів і спеціальностей, що викладаються. Наявна матеріально-технічна
база постійно розвивається і удосконалюється. Постійно підвищується рівень
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комп’ютеризації навчального процесу, поліпшується забезпечення студентів
навчальною літературою і фаховими періодичними виданнями.
Ректорат працює за погодженим і затвердженим планом роботи на
кожний семестр навчального року. Відповідно до цього плану у звітному
періоді на засіданнях ректорату розглядалися найважливіші питання щодо
діяльності університету, зокрема:
- про виконання плану профорієнтаційної роботи щодо залучення
абітурієнтів 2017 року до вступу до університету;
- про дотримання правил пожежної безпеки в структурних підрозділах
ОДАУ;
- про організацію проведення навчальних і виробничих практик на
факультетах;
- про підготовку документації щодо засідань екзаменаційних комісій;
- про акредитацію спеціальностей 193 - Геодезія, картографія та
землеустрій, 202 - Захист рослин (освітній рівень бакалавр);
- про розгляд та затвердження робочих навчальних планів на 2017-2018
навчальний рік;
- про організацію відпочинку, оздоровлення та проходження практики
студентів в СОТ «Лукомор’я»;
- про

хід

виконання

перспективного

плану видання

навчальної

літератури викладачами університету;
- про планування педагогічного навантаження і штатного розкладу на
2017-2018 навчальний рік;
- про впровадження дистанційної освіти в університеті;
- аналіз працевлаштування випускників 2016 року денної форми
навчання;
- про готовність приймальної комісії до набору абітурієнтів 2017 року;
- про результати роботи відділу по роботі з іноземними громадянами;
- про підготовку до поселення студентів університету до гуртожитків на
2017-2018 навчальний рік;
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- про укомплектування кафедр університету викладацьким складом;
- про формування академічних груп і розкладу навчальних занять на
факультетах університету;
- про перевірку готовності кафедр, факультетів, навчальних корпусів і
гуртожитків до 2017-2018 навчального року;
- план виховної роботи в університеті на 2017 - 2018 навчальний рік;
- аналіз навчальної діяльності студентів за результатами заліковоекзаменаційних сесій 2016 - 2017 навчального року;
- про стан розрахунків за проживання в гуртожитках та контрактне
навчання студентами університету;
- про хід набору студентів на підготовче відділення;
- про стан виконання графіків наукових стажувань та підвищення
кваліфікації викладачів університету;
- про перевірку студентських гуртожитків у 2017-2018 навчальному
році;
- план робіт з підготовки навчальних корпусів та студентських
гуртожитків до роботи в зимовий період;
- про роботу підготовчого відділення ОДАУ в 2017 - 2018 навчальному
році;
- про

стан

та поліпшення

практичної

підготовки

студентів

на

факультетах;
- про підготовку до зимової заліково-екзаменаційної сесії 2017-2018
навчального року;
- про підготовку до проведення Конференції трудового колективу
університету;
- про організацію профорієнтаційної роботи на факультетах;
- про підготовку до проведення наукової конференції професорськовикладацького складу у 2017-2018 навчальному році.
Розроблено проект Наукового парку ОДАУ та подано його на розгляд до
Міністерство освіти і науки України.
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1.1 Питання акредитації та ліцензування
Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України 122-л від
09.06.2017р. Одеському державному аграрному університету переоформлено
в установленому законодавством порядку ліцензію на освітню діяльність у
сфері вищої освіти.
Університет

пройшов

процедуру

ліцензування

освітніх

програм

спеціальностей:
1) щодо започаткування провадження освітньої діяльності з підготовки
здобувачів першого і другого рівнів вищої освіти спеціальності 051 –
Економіка, спеціалізація «Економіка підприємства» (протокол Ліцензійної
комісії МОН України №36/1 від 19.01.2017р.; наказ МОН України про видачу
ліцензій на освітню діяльність № 5-л від 20.01.2017р.);
2) щодо розширення провадження освітньої діяльності з підготовки
здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти ступеня «Магістр» зі
спеціальностей:
- 203 – Садівництво і виноградарство; 073 – Менеджмент; 071 – Облік та
оподаткування; 211 – Ветеринарна медицина; 212 – Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза; 208 – Агроінженерія; 204 – Технологія виробництва і
переробки продукції тваринництва (протокол Ліцензійної комісії МОН
України №36/1 від 19.01.2017р.; наказ МОН України про видачу ліцензій на
освітню діяльність № 5-л від 20.01.2017р.);
- 201 – Агрономія (протокол Ліцензійної комісії МОН України

№ 38/1

від 02.02.2017р.; наказ МОН України про видачу ліцензій на освітню
діяльність № 18-л від 03.02.2017р.);
- 202 – Захист і карантин рослин (протокол Ліцензійної комісії МОН
України

№ 43/1 від 09.03.2017р.; наказ МОН України про видачу ліцензій

на освітню діяльність № 43-л від 10.03.2017р.);
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- 193 – Геодезія та землеустрій
України

(протокол Ліцензійної комісії МОН

№ 48/1 від 13.04.2017р.; наказ МОН України про видачу ліцензій

на освітню діяльність № 79-л від 18.04.2017р.);
3) щодо розширення провадження освітньої діяльності з підготовки
здобувачів першого (бакалаврського) рівня вищої освіти ступеня «Бакалавр»
зі спеціальності 071 – Облік та оподаткування (протокол Ліцензійної комісії
МОН України №36/1 від 19.01.2017р.; наказ МОН України про видачу
ліцензій на освітню діяльність № 5-л від 20.01.2017р.);
4) щодо розширення провадження освітньої діяльності з підготовки
здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти зі спеціальності
201 – Агрономія (протокол Ліцензійної комісії МОН України № 45/2 від
23.03.2017р.; наказ МОН України про видачу ліцензій на освітню діяльність
№ 60-л від 24.03.2017р.).
Університет пройшов акредитацію, відповідно до рішення Акредитаційної
комісії від 26 квітня 2017р., протокол №125 (наказ МОН України від
27.04.2017р. №658) за рівнем вищої освіти «Бакалавр» за такими
спеціальностями: 193 – Геодезія та землеустрій та 202 – Захист і карантин
рослин.
Вченою радою

університету було

встановлено

ліцензійний

обсяг

спеціальностей для денної та заочної форм навчання.
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1.2 Організація роботи Вченої ради ОДАУ
Відповідно до рішення ХXХIV Конференції трудового колективу
університету від 24 листопада 2016 року ( протокол № 34 ) та ІІІ Конференції
студентів Одеського державного аграрного університету від 03 листопада
2016 року і наказу ректора № 327-заг від 24 листопада 2016 року було
затверджено склад Вченої ради у кількості 53 членів.
Вченою радою за період 2017 року було розглянуто близько 60 питань
кадрового, навчально-методичного, виховного, наукового, фінансового і
господарського спрямування, а саме:
- про розподіл ліцензованого обсягу спеціальностей університету;
- про затвердження ліцензійних справ щодо розширення провадження
освітньої діяльності з підготовки здобувачів другого (магістерського)
рівня за спеціальностями: 193 – Геодезія та землеустрій та 202 – Захист
і карантин рослин;
- про розгляд та обговорення Проекту Правил призначення академічних
стипендій в ОДАУ;
- про затвердження звіту про підсумки наукової та науково-технічної
діяльності ОДАУ за 2016 рік;
- про підсумки зимової екзаменаційної сесії та завдання щодо
удосконалення навчального процесу;
- про затвердження навчальних планів на 2017- 2018 навчальний рік;
- про виконання кошторису за 2016 рік та затвердження фінансового
плану на 2017 рік;
- про підсумки господарської діяльності університету за 2016 рік та план
робіт на 2017 рік;
- про затвердження кошторису студентської ради на 2017 рік;
- про основні засади планування навчально-виховного процесу в
університеті на 2017-2018 навчальний рік;
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- затвердження

Положення

про

інформаційно-редакційний

відділ

Одеського державного аграрного університету;
- про

Положення ОДАУ

щодо

Порядку продовження

освітньої

діяльності осіб, які навчалися у ВНЗ, що розташовані у населених
пунктах, на території яких органи державної влади тимчасово не
здійснюють свої повноваження;
- про присвоєння вченого звання почесного професора Одеського
державного аграрного університету;
- про

організацію

профорієнтаційної

роботи

на

факультетах

університету;
- про стан і шляхи підвищення ефективності системи позааудиторної
виховної роботи в університеті;
- звіт деканів факультетів про стан профорієнтаційної роботи на
факультетах;
- про підсумки роботи Вченої ради університету за 2016-2017
навчальний рік;
- про зміну назви кафедри «Акушерства і хірургії» на кафедру «Хірургії,
акушерства та хвороб дрібних тварин»;
- про стан і шляхи удосконалення кураторської роботи в університеті;
- про затвердження змін до Правил прийому вступників до ОДАУ;
- про затвердження плану роботи Вченої ради на 2017-2018 навчальний
рік;
- про стан і шляхи удосконалення навчально-наукової роботи зі
студентами-громадянами інших держав;
- про рекомендацію проектів наукових робіт та науково-технічних
(експериментальних) розробок молодих вчених;
- про ухвалення Положення про канцелярію Одеського державного
аграрного університету;
- про набір до університету абітурієнтів 2017 року денної та заочної
форм навчання;
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- про результати прийому до аспірантури у 2017 році;
- про підсумки навчальної роботи в університеті за 2016-2017
навчальний рік;
- про затвердження Положення про атестацію педагогічних працівників
та затвердження комісії щодо атестації педагогічних працівників на
2017 – 2018 навчальний рік;
- про затвердження Положення про порядок проведення конкурсного
відбору

при

заміщенні

вакантних

посад

науково-педагогічних

працівників та укладання з ними трудових договорів (контрактів) у
ОДАУ;
- про стан перевірки діяльності факультетів університету;
- про підготовку і видання підручників, навчальних посібників та
монографій в університеті;
- про затвердження та зміну тем і спеціальностей кандидатських
дисертацій, про прикріплення та відкріплення здобувачів, про
затвердження додаткових програм для складання кандидатського
іспиту зі спеціальності, затвердження індивідуальних навчальних
планів і планів наукової роботи;
- представлення до іменних стипендій (іменна академічна стипендія
Президента України призначена студентові агробіотехнологічного
факультету Голубенку Олексію Вікторовичу та студентці факультету
ветеринарної медицини та біотехнологій Кармазіній Анні Юріївні);
- нагородження грамотами тощо.
В атестаційному процесі кадрів вищої кваліфікації професорськовикладацький склад нашого університету бере участь через членство у
спецрадах інших ВНЗ та наукових установах, через виступи офіційними
опонентами, підготовкою відзивів на докторські та кандидатські дисертації.
За звітний період було зареєстровано 92 відзиви, з них: 12 на докторські
дисертації, 80 на кандидатські.
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Реєстрація відзивів на докторські та
кандидатські дисертації у 2016 та 2017 р.р.

кандидатські дисертації

докторські дисертації

2016

87

22

2017

80

12

Найбільшу кількість відзивів підготували викладачі факультету ветеринарної
медицини та біотехнологій – 60, далі в порядку зменшення – інженерноекономічного факультету – 26, агробіотехнологічного факультету – 6.
Рекомендовано до видання такі навчальні посібники:
1. «Технологія

конструкційних

матеріалів»

(кафедра

технічного

сервісу та інженерної механіки, автори: доц. Уминський С. М., доц.
Лебедєв Б. В., Інютін С. В. );
2. «Технологія

виробництва

продукції

хутрового

звірівництва»

(кафедра ТВППТ, автори: проф. Китаєва А. П., доценти Похил В. І.,
Гончар А. О., Похил О. М.);
3. «Нетрадиційні методи терапії тварин» (кафедра внутрішніх хвороб
тварин і кліндіагностики, автори: проф. Чубов Ю. О., аспірант
Кушнір В. Ю.);
4. «Управління

чисельністю

комах-фітофагів»

(кафедра

захисту,

генетики та селекції рослин, автори: доц. Гуляєва І. І., доц.
Станкевич С. В.);
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5. «Селекція

та

розведення

бджіл»

(кафедра

садівництва,

виноградарства, біології та хімії, кафедра ТВППТ, автори: доценти
Богдан М. К., Кірович Н. О., Ясько В. М., Петренко С. О.,
Котляр Є. О.);
6. «Безпека життєдіяльності та основи охорони праці» (кафедра
механізації і автоматизації сільськогосподарського виробництва,
автори: доценти Сакун М. М., Нагорнюк В. Ф., Москалюк І. В.,
Дударев І. І., за редакцією Сакуна М. М.).
Рекомендовано до видання такі монографії:
1. «Використання
мікотоксикозів
ветеринарної

природних
підвищення
гігієни,

мінералів

для

продуктивності

санітарії

і

профілактики

тварин»

експертизи,

(кафедра

автор

проф.

Решетніченко О. П.);
2. «Технологічні прийоми підвищення ефективності вирощування
молодняку

великої

рогатої

худоби

молочного

напрямку

продуктивності» (кафедра ТВППТ, автори проф. Китаєва А. П., доц.
Гусятинська О. О.);
3. «Озоново-повітряна суміш та її застосування у виробництві молока»
(кафедра ТВППТ, автор доц. Пушкар Т. Д.).
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Розділ 2. Освітня та методична діяльність
2.1. Набір студентів, організація проведення прийому вступників
та робота приймальної комісії
Робота приймальної комісії виконувалась на підставі Умов прийому до
ВНЗ України, затвердженими наказом Міністерства освіти і науки України
№1236 від 13.10.2016р., змін і доповнень до Умов прийому до ВНЗ України,
затверджених наказами МОН України №637 від 24.04.2017р., та №945 від
30.06.2017р., Примірним положенням про приймальну комісію вищого
навчального закладу України.
У відповідності з наказом Міністерства освіти і науки України і на
основі «Умов прийому до ВНЗ України» та Примірного положення про
приймальну комісію ВНЗ було розроблено Правила прийому до Одеського
державного аграрного університету і Положення про приймальну комісію
ОДАУ, на основі яких здійснювалася робота приймальної комісії.
Склад приймальної комісії затверджено наказом ректора університету
за №356-заг. від 26 грудня 2016 року у складі 22 осіб, до якої ввійшли
проректори,

декани

факультетів,

провідні

викладачі

університету,

юрисконсульт Галкіна І.П., голова Одеської обласної організації профспілок
працівників агропромислового комплексу України Македонський І.І.
Для забезпечення діяльності приймальної комісії наказом ректора
університету створено функціональні підрозділи: відбіркові комісії від
факультетів (наказ № 357-заг. від 26.12.2016 р.), предметні екзаменаційні
комісії, комісії для проведення співбесід та апеляційні комісії (наказ №32-заг.
від 21.02.2017 р.).
Організація проведення прийому
ДЕННА ФОРМА НАВЧАННЯ
План прийому за бюджетним фінансуванням на 2017 рік був
встановлений Міністерством освіти і науки України для підготовки фахівців
за ступенем бакалавр - 155 осіб (56 осіб на 1 курс на основі повної загальної
14

освіти та 45 осіб за скороченим терміном навчання на основі ОКР молодший
спеціаліст), магістр - 54 особи.
Всього на денну форму навчання за ступенями бакалавр та магістр на
основі ПЗСО було подано 1591 заяву, конкурс на 1 бюджетне місце склав –
28,4 особи. Відповідно за напрямами підготовки це склало:
Таблиця 1
Кількість поданих заяв та конкурс на 1 місце за бюджетним
фінансуванням за спеціальностями ступеня освіти бакалавр, магістр на
основі ПЗСО
Спеціальність

План набору,
осіб
2016р.
2017р.

Подано заяв

Конкурс, %

2016р.

2017р.

2016р.

2017р.

051 Економіка

0

0

0

80

0

0

071 Облік і
оподаткування

5

0

222

100

44,4

0

073 Менеджмент

2

1

337

177

168,5

177,0

13

1

219

85

16,8

85,0

12

11

305

262

25,4

23,8

4

3

101

54

25,3

18,0

2

2

105

73

52,5

36,5

19

3

163

79

8,6

26,3

6

5

109

66

18,2

13,2

45

23

761

561

16,9

24,4

0

7

0

54

0,0

7,7

108

56

2322

1591

21,5

28,4

193 Геодезія та
землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин
рослин
203 Садівництво та
виноградарство
204 Технологія
виробництва та переробки
продукції тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна
медицина
212 Ветеринарна гігієна,
санітарія та експертиза
Всього

15

Таблиця 2
Кількість поданих заяв та конкурс на 1 місце за бюджетним
фінансуванням за спеціальностями ступеня освіти бакалавр на основі
ОКР молодшого спеціаліста
Спеціальність

051 Економіка
071 Облік і
оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та
землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин
рослин
203 Садівництво та
виноградарство
204 Технологія
виробництва та
переробки продукції
тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна
медицина
Всього

План набору, осіб

Подано заяв

Конкурс, %

2016р.

2017р.

2016р.

2017р.

2016р.

2017р.

0

0

0

0

0

0

0
0

0
0

11
14

9
2

0
0

0
0

3
15

3
13

16
23

11
15

5,3
1,5

3,7
1,2

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

2
25

2
12

2
38

11
34

1,0
1,5

5,5
2,8

20

15

45

32

2,3

2,1

65

45

124

103

1,9

2,3

Абітурієнти, які подали заяви на денну форму навчання, закінчили:
 середню школу 1591 особа (79 %);
 технікуми (коледжі) 103 особи (5,1 %);
 кількість заяв від вступників сільської молоді на основі ПЗСО
становила 334 особи (21%).
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Таблиця 3
Кількість поданих заяв
з сільським коефіцієнтом на основі ПЗСО
Спеціальність

Всього
подано заяв
80
100
177
85
262
54
73

Кількість
сільської
молоді
19
41
58
15
66
11
17

До загальної
кількості поданих
заяв, %
23,8
41,0
32,8
17,6
25,2
20,4
23,3

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та
виноградарство
204 Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія
та експертиза
Всього

79

19

24,1

66
561
54

20
58
10

30,3
10,3
18,5

1591

334

20,9

Питома вага коефіцієнта сільської молоді по університету склала
20,9%, найнижчий рівень на спеціальності 211 – Ветеринарна медицина
10,3%, найвищий – на спеціальності 071 – Облік і оподаткування 41,0%.
Таблиця 4
Мінімальний та максимальний бали зарахування на ступені освіти
бакалавра, магістра на основі повної загальної середньої освіти
Спеціальність
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина(бакалавр)
211 Ветеринарна медицина (магістр)
212 Ветеринарна гігієна, санітарія та
експертиза

За державним
замовленням
max
min
0
0
0
0
148,3
0
165,5
0
166,3
125,9
141,7
138,7
140,6
138,2
159,1
143,7
135,9
186,1
171,8

124,5
119,2
143,6

Кошти фізичних та
юридичних осіб
max
min
151,8
133,2
139,8
106,2
151,9
103,7
155,6
134,9
152,9
109,0
113,1
0
132,3
107,1
134,5
113,7
126,9
162,5
159,8
132,0

110,3
101,2
103,9
113,4
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Таблиця 5
Кількість поданих заяв від абітурієнтів освітнього ступеню бакалавр
для підготовки фахівців за ступенем магістра
Спеціальність

Обсяг державного
замовлення

Подано заяв

0
5
3
5
7
5
5

5
15
21
18
30
11
13

5

31

5
14
0

20
78
80

54

322

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія та
експертиза
Всього

ЗАРАХУВАННЯ У 2017 РОЦІ НА ДЕННУ ФОРМУ НАВЧАННЯ
Таблиця 6
Зарахування абітурієнтів за державним замовленням
за ступенем освіти бакалавра, магістра на основі ПЗСО
Спеціальність
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та
виноградарство
204 Технологія виробництва
та переробки продукції
тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна,
санітарія та експертиза
(магістр)
Всього

Зараховано,
всього

У тому числі
1 курс (за скороченим
І курс на основі
терміном навчання) на
повної загальної
основі ОКР молодшого
середньої освіти
спеціаліста

0
0
1
4
24
3
2

0
0
1
1
11
3
2

0
0
0
3
13
0
0

5

3

2

17
38
7

5
23
7

12
15
0

101

56

45
18

На 1 курс

за результатами зовнішнього незалежного оцінювання

зараховано 56 осіб за державним замовленням, що становить від загальної
кількості зарахованих 55 %.
Із зарахованих за державним фінансуванням до ОДАУ:
 закінчили середню школу – 49 осіб;
 мають золоті та срібні медалі – 2 особи;
 випускники технікумів (коледжів) – 45 осіб;
 особи з сільським коефіцієнтом – 5 осіб;
 діти сироти – 6 осіб;
 інваліди І та ІІ груп, діти інваліди віком до 18 років – 4 особи;
 дитина загиблого під час АТО – 1 особа;
 дитина шахтаря – 1 особа;
 діти учасників бойових дій – 3 особи.
Таблиця 7
Зарахування абітурієнтів за кошти фізичних та юридичних осіб за
ступенем освіти бакалавра, магістра на основі ПЗСО
Спеціальність

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та
виноградарство
204 Технологія виробництва
та переробки продукції
тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна,
санітарія та експертиза
Всього

Зараховано,
всього

І
курс

У тому числі
ІІ
ІІІ
1 курс (за
курс
курс
скороченим
терміном
навчання)
0
0
0
0
0
4
0
0
1
0
0
1
11
0
0
0
0
0
0
0
0

4
7
10
5
31
1
3

4
3
9
4
20
1
3

6

3

1

0

2

14
72
4

6
60
4

1
0
0

0
0
0

7
12
0

157

117

13

0

27
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Із зарахованих за кошти фізичних, юридичних осіб до ОДАУ:
 закінчили середню школу – 117 осіб ( 74,5%);
 мають золоті та срібні медалі – 1 особа;
 випускники технікумів (коледжів) – 40 осіб (25,5%);
 сільські мешканці – 20 осіб ( 12,7% від загальної кількості).
Найбільша кількість осіб, зарахованих на денну форму навчання за
ступенем освіти бакалавр – мешканці Одеської області – 136 осіб (78,6% від
загальної кількості зарахованих на бюджет та контракт), мешканці
Миколаївської області –14 осіб (9%), Вінницької області – 4 особи ( 2,4%),
Кіровоградської і Донецької областей – по 3 особи (2 %); Херсонської
області – 2 особи; інші області України – 11 осіб (7%).
Із зарахованих осіб Одеської області: з міста Одеса – 51 особа;
Біляївський та Овідіопольський райони – по 8 осіб; Саратський та
Тарутинський райони – по 6 осіб.
Таблиця 8
Зарахування абітурієнтів денної форми навчання за ступенем освіти
магістра на основі здобутого ступеня освіти бакалавра (ОКР
спеціаліста)
Спеціальність
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва
208 Агроінженерія
211 Ветеринарна медицина
212 Ветеринарна гігієна, санітарія та
експертиза
Всього

Кількість осіб
бюджет
контракт
0
0
5
9
3
14
5
7
7
18
5
5
5
3
5
19
5
14
0

12
28
50

54

165
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Всього до ОДАУ в 2017 році на денну форму навчання за ступенем
освіти бакалавр було зараховано 258 осіб (358 осіб у 2016 році), ступенем
освіти магістр - 209 осіб (122 особи та 169 осіб за ОКР спеціаліст в 2016 р).
Максимальний обсяг державного замовлення становив 254 особи, квота
1 – 22 особи, а фактично наданий обсяг державного замовлення становив 119
осіб.
ЗАОЧНА ФОРМА НАВЧАННЯ
План прийому за бюджетним фінансуванням в 2017 році був
встановлений Міністерством освіти і науки України за ступенем освіти
бакалавр в обсязі 9 осіб. Всього на заочну форму навчання було подано 127
заяв (на 2016 рік – 53 заяви), конкурс на одне бюджетне місце склав 14 осіб,
відповідно за спеціальностями це склало:
Таблиця 9
Кількість поданих заяв та конкурс на 1 місце за бюджетним
фінансуванням за спеціальностями ступеня освіти бакалавр
Спеціальність

План набору
Подано заяв
Конкурс
2016р. 2017р. 2016р. 2017р. 2016р. 2017р.

051 Економіка

0

0

0
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071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
Всього

0
2
0
5
5
0

0
0
0
0
4
0

9
18
9
5
5
0

16
25
5
25
8
9

0
0
9,0
0,0
1,0
1,0
0,0

0
0
0,0
0,0
0,0
2,0
0,0

2
3
17

1
4
9

4
3
53

14
5
127

2,0
1,0
3,1

14,0
1,3
14,1

Кількість поданих заяв та конкурс на 1 місце за бюджетним
фінансуванням за спеціальністю 208 – Агроінженерія ступеня освіти
бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста за планом набору 3 осіб
було подано 9 заяв, конкурс склав 3,0%. У порівнянні з попереднім роком
(Таблиця 10).
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Таблиця 10
Кількість поданих заяв та конкурс на 1 місце за бюджетним
фінансуванням за спеціальністю 208 – Агроінженерія ступеня освіти
бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста
Спеціальність

208 Агроінженерія
Всього

План набору,
осіб
2016р.
2017р.
2
3
2

3

Подано заяв

Конкурс, %

2016р.
10

2017р.
9

2016р.
5,0

2017р.
3,0

10

9

5,0

3,0

Із загальної кількості вступників сільська молодь становила 18 осіб
або 14%, відповідно за спеціальностями це становило:

Таблиця 11
Сільська молодь
Спеціальність
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
Всього

Всього
подано заяв
20
16
25
5
25
8
9

Сільська
молодь
2
2
4
0
6
1
1

% до загальної
кількості заяв, чол.
10,0
12,5
16,0
0
24,0
12,5
11,1

14

2

14,3

5
127

0
18

0
14,2
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Таблиця 12
Зарахування абітурієнтів за держаним замовленням за ступенем
освіти бакалавр

Спеціальність

051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
Всього

Всього

Зараховано
у тому числі
За скороченим
І курс
терміном
навчання

0
0
0
0
0
4
0
1

0
0
0
0
0
4
0
1

0
0
0
0
0
0
0
0

4
9

1
6

3
3

Таблиця 13
Зарахування абітурієнтів за кошти фізичних та юридичних осіб
за ступенем освіти бакалавр

Спеціальність
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
Всього

Всього
4
15
21
4
13
0
1
3
6
67

Зараховано
у тому числі
За скороченим
І курс
терміном
навчання
4
0
5
10
9
12
0
4
4
9
0
0
1
0
1
2
2
26

4
41

Всього за ступенем освіти бакалавр на заочну форму навчання
зараховано 76 осіб (в т.ч. 9 осіб за державним фінансуванням, 67 - за
контрактом).
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Таблиця 14
Зарахування абітурієнтів за ступенем магістра на основі здобутого
ступеня освіти бакалавр (ОКР спеціаліста)
Спеціальності
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
073 Менеджмент
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
202 Захист і карантин рослин
203 Садівництво та виноградарство
204 Технологія виробництва та
переробки продукції тваринництва
208 Агроінженерія
Всього

Ступінь магістр
бюджет
контракт
0
5
0
28
0
24
0
27
3
5
0
2
3
3
2
18
0
8

12
124

Всього за ступенем освіти магістр на заочну форму навчання
зараховано 132 особи (в т.ч. 8 – бюджет, 124 – за контрактом).
Згідно пункту 3 розділу ХІ Умов прийому у 2017 році вступник
Ворохта І.І., який відноситься до 1 категорії переведення (дитина загиблого
захисника України) переведений на навчання за державним замовленням для
здобуття ступеню освіти бакалавр (спеціальність 211 – Ветеринарна
медицина) за рахунок вакантного місця державного замовлення освітнього
ступеня магістр 212 – Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза галузі знань
21 – Ветеринарна медицина.
На запит до Заступника Міністра МОН України Рашкевича Ю.М.
отримано лист з дозволом на переведення на додаткові місця державного
замовлення (за ступенями освіти магістра та бакалавра) наступні категорії
осіб: 201 – Агрономія: 2 особи (діти з багатодітних сімей);

211 –

Ветеринарна медицина: 3 особи (діти учасників бойових дій), 1 особа
(дитина-інвалід), 2 особи (діти з багатодітних сімей); 208 – Агроінженерія,
заочне відділення бакалавр на основі ОКР молодший спеціаліст: 1 особа
(учасник бойових дій).
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Профорієнтаційна робота
З метою успішного набору абітурієнтів на денну та заочну форми
навчання проводилась профорієнтаційна робота в таких напрямках:
- правила та умови прийому розміщено на сайті університету;
- проведено виїзні заходи з профорієнтації в усіх районах Одеської
області, а також у Херсонській,

Вінницькій, Миколаївській

областях;
- проведено Дні відкритих дверей ОДАУ, в яких брали участь ректор,
проректори ОДАУ, декани факультетів, відповідальний секретар
приймальної комісії, проводилась презентація усіх спеціальностей,
за якими виконується підготовка фахівців в університеті, а також
виступи художніх колективів ОДАУ;
- у лютому 2017 року що суботи було проведено пробне тестування
ЗНО для учнів 11 класів загальноосвітніх шкіл з наступних
предметів: українська мова та література, біологія, хімія та історія
України, математика;
- організовано роботу підготовчого відділення для підготовки до
успішного складання зовнішнього незалежного оцінювання з
базових дисциплін: біологія, хімія, математика, українська мова та
література, історія України.
Одним з основних напрямків діяльності науково-педагогічного колективу
ОДАУ є профорієнтаційна робота, а саме заходи, які стимулюють
потенційних абітурієнтів до вступу до ОДАУ.
Головною метою профорієнтаційної роботи в університеті є сприяння
усіма доступними

методами посиленню конкурентоспроможності

в

освітньому і професійному просторі завдяки навчанню за рівнями освіти
бакалавр та магістр.
Важливими

завданнями

профорієнтації

є

інформування

про

особливості та переваги професії в цілому, про нові професійні можливості
у побудові кар'єри.
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Відповідно до плану проведення профорієнтаційної роботи за
факультетами університету було закріплено школи районів Одещини, школи
м.Одеси та аграрні коледжі Одеської області.

З метою інформування

випускників шкіл та коледжів про умови і правила прийому до Одеського
державного аграрного університету, проводились наступні заходи:
- факультети направляли до закріплених шкіл, районних відділів освіти,
районних рад та державних адміністрацій листи та інформацію щодо
вступу до університету;
- викладачами кафедр відвідано понад 75 шкіл м. Одеси, школи
Овідіопольського, Савранського, Великомихайлівського, Ренійського,
Біляївського районів Одеської області;
-

проводилися

Дні

відкритих дверей для школярів міста і області

(11.02.2017р.,01.11.2017р.), під час яких студенти демонстрували
здобуті фахові знання (рис. 1,2);
- розповсюджено понад 6 тис. буклетів та флаєрів з інформацією про
напрями, спеціальності, конкурсні предмети серед випускників
загальноосвітніх шкіл;
- викладачі відвідали заходи Центрів зайнятості районів області: акція в
м. Рені 27.10.2017 р., м. Березівка 14.11.2017 р., м. Ширяєво
15.10.2017.,

м. Роздільна 24.10.2017 р., м. Кілія

26.19.2017р., м.

Любашівка 21.10.2017 р., м. Арциз 27.10.17р.;
- профорієнтаційні заходи також були проведені під час роботи Одеської
обласної агропромислової виставки-ярмарку «Одеса Агро-2017».
Профорієнтаційні заходи, що проводяться в університеті,
висвітлено на сайті університету, ведеться фотофіксація відвідування
шкіл та коледжів.
Традиційно в університеті проводяться зустрічі з учнями шкіл
України, які стали переможцями та призерами Всеукраїнських
сільськогосподарських та рослинницьких конкурсів.
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Рис.1,2 День відкритих дверей в ОДАУ
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2.2 Навчальний процес, методична робота та контингент студентів
За 2016-2017 навчальний рік університет підготував 563 бакалавра
(денної форма навчання – 328 осіб, заочної форми навчання – 235 осіб), 356
спеціалістів (денної форми навчання – 166 осіб, заочної форми навчання –
190 осіб), 107 магістрів (95 осіб – денної форми навчання, 12 осіб – заочної
форми навчання). Випуск студентів денної форми навчання склав 589
фахівців, заочної – 437. Разом – 1026 випускників. Дипломи з відзнакою
отримали 16 студентів денної форми навчання (2 бакалавра, 1 спеціаліст, 12
магістрів) та 1 магістр заочної форми навчання.
Таблиця 15
Випуск студентів у 2016-2017 навчальному році
Денна форма навчання

Заочна форма навчання

Спеціальність
Бакалаври

Облік і аудит
Менеджмент
організацій і
адміністрування
Землеустрій та

22
28
37

кадастр

Бакалаври

Спеціалісти

Магіст

Спеціалісти

Магістри

30

20

54

61

-

19

5

37

41

-

25

7

41

30

-

ри

Агроінженерія

33

17

3

33

13

2

Агрономія

50

14

7

41

15

4

Захист рослин

14

5

4

4

4

-

3

4

-

9

-

35

27

6

25

17

6

109

26

39

-

-

-

328

166

95

235

190

12

Плодоовочівництво
та
виноградарство
ТВППТ

-

Ветеринарна
медицина
Разом
Всього

589

437
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Відповідно до заявок сільськогосподарських підприємств різних форм
власності виконано 244 дипломних робіт і проектів, 39 випускних робіт. За
результатами навчання, складання ДЕК і захисту дипломних робіт
рекомендовано 17 випускникам вступити до аспірантури.
Таблиця 16

Землеустрій та кадастр
Механізація сільського
господарства
Агрономія
Плодоовочівництво і
виноградарство
ТВППТ
Ветеринарна медицина
Захист рослин

Рекомендовано
до аспірантури

Менеджмент організацій і
адміністрування

За заявками с.г.
Підприємств

Облік і аудит

Одержали
дипломи

Спеціальність

Форма
навчання

Професійна підготовка випускників (спеціалістів і магістрів)

д/н
з/н
д/н
з/н
д/н
з/н
д/н
з/н
д/н
з/н
д/н
з/н
д/н
з/н
д/н
з/н
д/н
з/н

31
47
10
31
22
15
7
3
8
7
3
1
17
6
47
2
0

37
43
22
26
-

2
-

Середній бал захисту дипломних робіт і проектів у 2016-2017 н. р.
склав 4,5 бали – денна форма навчання та 4,2 бали – заочна форма навчання.
Середній бал кваліфікаційних іспитів склав відповідно – 4,1 бали –
денне навчання і 3,1 бали – заочне навчання.
Обсяг загального річного навантаження професорсько-викладацького
складу у 2016-2017 н.р. становив 1548 годин. У середньому по університету
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навчальна робота складала 44%, методична – 25%, наукова – 20%,
організаційна і культурно-виховна – 11%.
Таблиця 17
Обсяг навантаження професорсько-викладацького складу
на одну умовну штатну посаду викладача
У тому числі

Показники

Річне навантаження
на викладача

Загальноосвітні кафедри

год.

1548

684

Агробіотехнологічний

год.

1548

653

Економічний

год.

1548

703

Агроінженерний

год.

1548

673

Ветеринарної медицини та
біотехнологій

год.

1548

684

У середньому

год.

1548

682

Факультети

Навчальна
робота

У звітному навчальному році в університеті педагогічне навантаження
виконували 188 викладачів (173 штатних та 15 сумісників), які обіймали
182,28 посади на 20 кафедрах. Середньорічне навантаження навчальної
роботи на викладача склало 682 год.
Таблиця 18
Динаміка обсягу навчальної роботи та
середньорічного навантаження на викладача
Навчальні роки

Обсяг навчальної
роботи, тис. год.

Кількість викладачів
(23 т.од.)

Середньорічне
навантаження на
викладача

2010-2011

277,2

320,5

865

2011-2012

266,0

303,0

878

2012-2013

228,6

261,25

875

2013-2014

195,4

239,5

836

2014-2015

186,87

233,5

802

2015-2016

169,63

204,0

882

2016-2017

123,93

182,28

682
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Виконання річного навантаження викладачів на 100% усіма кафедрами
свідчить про те, що в минулому році увага завідувачів кафедр щодо
контролю виконная педагогічних доручень і звітності була на належному
рівні.
Методична робота
Впродовж 2017 року методична робота в ОДАУ здійснювалася на
основі вимог Закону України «Про Вищу освіту»,

Положення про

підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і науково-педагогічних
працівників Одеського державного аграрного університету, Положення про
організацію освітнього процесу в Одеському державному аграрному
університеті, наказів ректора і розпоряджень першого проректора.
Методичну роботу корегує Науково-методична рада університету, яка є
дорадчим органом і створюється на початку нового навчального року. До її
складу входять провідні вчені та досвідчені викладачі, а саме 35 осіб, з яких
14 – професорів. Діяльність методичної ради здійснюється відповідно до
плану

роботи

навчально-методичного

відділу,

методичних

комісій

факультетів та загальноосвітніх кафедр.
Протягом 2017 року було 3 засідання методичної ради. На засіданнях
розглядались актуальні питання удосконалення навчального процесу, а саме:
- про підсумки зимової екзаменаційної сесії 2016-2017 навчальний рік;
- розгляд матеріалів акредитаційних справ зі спеціальності 193 –
Геодезія та землеустрій та 202 – Захист рослин освітнього рівня
бакалавр;
- про розгляд навчальних планів спеціальностей університету на 20172018 навчальний рік;
- про організацію методичної роботи на факультетах та кафедрах
університету;
- про підготовку методичних матеріалів до проведення Всеукраїнської
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олімпіади зі спеціальностей університету;
- про роботу бібліотеки університету щодо методичного забезпечення
фахової підготовки професорсько-викладацького складу;
- про особливості організації навчального процесу на 2017-2018
навчальний рік
- про стан підготовки навчально-методичного забезпечення студентів
для дистанційної форми навчання на кафедрах і факультетах
університету;
- про розгляд та затвердження програм навчальних дисциплін;
- звіт про методичну роботу університету за 2016-2017 навчальний рік;
- про зміни у складі Науково-методичної ради університету у 20172018 навчальний рік;
- обговорення плану роботи Науково-методичної ради університету на
2017-2018 навчальний рік;
- обговорення плану підвищення кваліфікації та стажування науковопедагогічних працівників на 2017-2018 навчальний рік;
- підсумки літньої екзаменаційної сесії 2017-2018 навчального року;
- про запровадження накопичувальної системи оцінювання знань
здобувачів вищої освіти в університеті в 2017-2018 навчальному році
(пропозиції);
- про атестацію педагогічних працівників у 2017-2018 навчальному
році.
Відповідно до наказу ректора № 264–заг. від 18.09.2017 р. та
розпорядження першого проректора № 38 від 21.09.2017 р. навчальнометодичним відділом було

проведено перевірку змісту навчально-

методичної документації на кафедрах університету та забезпечення студентів
методичною літературою з дисциплін.
З метою підвищення мотивації студентів до систематичної активної
роботи упродовж усього періоду навчання за відповідним освітнім рівнем
вищої освіти, переорієнтацію їхніх цілей з отримання позитивної оцінки на
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формування стійких знань, умінь та навичок; систематизації навчальних
знань та активного їх засвоєння упродовж навчального року; подолання
елементів суб'єктивізму під час оцінювання знань в Університеті в 2017-2018
навчальному році на виконання рішення засідання Вченої ради університету
від 28 вересня 2017 р., протокол № 2, згідно наказу № 289-заг. від 09 жовтня
2017 р. було запроваджено накопичувальну систему оцінювання знань
здобувачів вищої освіти.
Підвищення кваліфікації

викладачів

здійснювалося згідно з «Положенням

університету

у 2017

році

про підвищення кваліфікації

(стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Одеського
державного аграрного університету», що регламентує порядок, строки та
особливості підвищення кваліфікації.
Таблиця 19
Підвищення кваліфікації (стажування) викладачів
ОДАУ в 2017 році
Факультети, кафедри

Заплановано

Виконано
за планом

поза
планом

Загальноосвітні кафедри:

3

3

1

філософії, історії і політології
української та іноземних мов

3

3

1

13

9

4

-

-

2

2

2

1

2

1

Інженерно-економічний:
механізації і автоматизації с.г.
виробництва
технічного сервісу та інженерної
механіки
геодезії та природокористування
землеустрою та кадастру
менеджменту
обліку і оподаткування
економічної теорії і економіки
підприємства

-

-

3
5
1

1
4
1

1
-

Ветеринарної медицини та
біотехнологій:

5

2

3

акушерства і хірургії
епізоотології та паразитології
внутрішніх хвороб тварин і клінічної
діагностики
фізіології, біохімії та мікробіології

-

-

1

1
-

-

-

1

1

2
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ветеринарної гігієни, санітарії і
експертизи
нормальної і патологічної анатомії та
патофізіології
технології виробництва і переробки
продукції тваринництва
генетики, розведення та годівлі с.г.
тварин

Агробіотехнологічний:
польових і овочевих культур
садівництва, виноградарства, біології та
хімії
захисту, генетики і селекції рослин

Всього

-

-

-

1

-

-

1

1

1

1

-

-

3
-

1
-

2

1

-

1

-

24

15

9

У 2017 році підвищення кваліфікації (стажування) запланували 24
викладачі, з яких 15 виконали план (в т.ч. 2 особи – за кордоном в Prague
Institute for Qualification Enhancement

(Prague, Czech Republic): завідувач

кафедри економічної теорії і економіки підприємства, доцент Галицький
О.М. та доцент кафедри обліку і оподаткування Дяченко О.П.); 5 осіб – не
пройшли з поважних причин, з них: 2 особи – перенесли термін підвищення
кваліфікації, 3 особи - звільнилися; 4 викладача – ще проходять; 8 викладачів
пройшли підвищення кваліфікації поза планом (в. т.ч. 1 – за кордоном в
Siberia BC Limited (Commerce Trade Industry, Великобританія ): завідувач
кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва,
професор Сусол Р.Л. ).
На базі ОДАУ пройшли підвищення кваліфікації 12 викладачів з
наступних ВНЗ:
Чорноморського національного університету імені Петра Могили
(м. Миколаїв);
Одеського національного університету імені І.І.Мечникова;
Міжнародного гуманітарного університету, Автомобільно-дорожнього
коледжу Одеського національного політехнічного університету;
ДНВЗ «Одеський коледж економіки, права та готельно-ресторанного
бізнесу».
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В університеті багато уваги приділяється методичному забезпеченню
навчального процесу. Загальний обсяг підготовлених по університету за 2017
рік методичних вказівок для студентів різних факультетів склав 197
найменувань; готується до друку методичних вказівок – 84. У розрізі
факультетів та кафедр це виглядає наступним чином (табл.20):
Таблиця 20
Показники підготовки навчально-методичної літератури на
факультетах університету за 2017 рік
Факультети, кафедри

Загальноосвітні кафедри:

Підготовлено
метод. вказівок

Готується до друку
метод. вказівок

14

4

філософії, історії і політології
української та іноземних мов

6
8

1
3

Інженерно-економічний:

88

27

9

4

18

-

8
5
13
15

5
6
7
4

20

1

66

51

17

4

5

1

12

15

6

7

2

4

11

15

7

-

6

5

Агробіотехнологічний:

29

3

польових і овочевих культур
садівництва, виноградарства, біології та

6
14

2
1

механізації і автоматизації с.г.
виробництва
технічного сервісу та інженерної
механіки
геодезії та природокористування
землеустрою та кадастру
менеджменту
обліку і оподаткування
економічної теорії і економіки
підприємства

Ветеринарної медицини та
біотехнологій:
хірургії, акушерства та хвороб дрібних
тварин
епізоотології та паразитології
нормальної і патологічної анатомії та
патофізіології
внутрішніх хвороб тварин і
кліндіагностики
фізіології, біохімії та мікробіології
ветеринарної гігієни, санітарії і
експертизи
технології виробництва і переробки
продукції тваринництва
генетики, розведення та годівлі с.г.
тварин
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хімії
захисту, генетики і селекції рослин

84

9

Всього

197
Контингент студентів

Станом на 1 грудня 2017 року в університеті за всіма спеціальностями
навчається 1999 осіб:
Таблиця 21
Форма навчання

Бюджет

Контракт

Всього

Денна

726

591

1317

Заочна

146

536

682

Таблиця 22
Контингент студентів
Кількість студентів, які
навчаються на 01.12.2017 р.

Напрями / спеціальності

Д/Н

З/Н

Разом

Б

К

Б

К

Економіка

0

4

0

11

15

Облік і аудит

27

52

2

124

205

Менеджмент організацій

34

61

4

117

216

Геодезія та землеустрій

82

26

12

92

212

Агроінженерія

71

29

34

36

170

Агрономія

115

54

44

81

294

Захист і карантин рослин

42

11

10

19

82

Садівництво та виноградарство

13

7

6

5

31

Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва
Ветеринарна медицина

90

32

34

51

207

211

315

0

0

567

726

591

146

536

Всього

1317

682

1999

Станом на 1 грудня 2017 року в університеті за всіма спеціальностями
навчається 70 іноземних студентів:
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Таблиця 23
Контингент іноземних студентів
Напрями / спеціальності

Кількість студентів, які
навчаються на 01.12.2017 р.

Економіка

0

Облік і аудит

5

Менеджмент організацій

17

Геодезія та землеустрій

3

Агроінженерія

2

Агрономія

6

Захист і карантин рослин

0

Садівництво та виноградарство

0

Технологія виробництва і переробки

12

продукції тваринництва
Ветеринарна медицина

25
70

Всього

2.3 Навчальні та виробничі практики
В Одеському державному аграрному університеті практична підготовка
фахівців є однією з форм організації навчального процесу та обов'язковим
компонентом освітньо-професійних програм для всіх рівнів освіти.
Регламентується:
1) Положенням

«Про

проведення

практики

студентів

вищих

навчальних закладів України» затвердженого наказом МОН України
від 08.04. 1993р. № 93;
2) Положенням Міністерства аграрної політики та продовольства
України «Про практичну підготовку студентів вищих аграрних
навчальних закладів України» від 05.09.2013р.;
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3) Положенням про практичну підготовку студентів ОДАУ (наказ №
208-заг. від 23.08.2016р.).
Основним завданням практичної підготовки студентів є забезпечення
якості підготовки фахівців-аграріїв.
З метою забезпечення належної організації проходження навчальних та
виробничих практик на кафедрах вжиті наступні заходи:
-

розроблено і затверджено наскрізні програми

практичної підготовки

студентів;
-

на методичному семінарі обговорено зміст робочих програм практик та
індивідуальних завдань;

-

призначено відповідальних викладачів

за розробку методичного

забезпечення, здійснення інструктажу з техніки безпеки і охорони праці,
а також за підготовку звітності;
-

розроблено методичні рекомендації з кожного виду практик для
студентів;

-

створено реєстр підприємств (баз практик);

-

складено зведений графік навчальних та виробничих практик;

-

призначено керівників практики від кафедр;

-

розроблено тематику, плани та графіки виїзних занять на підприємствах.
Агробіотехнологічний факультет
Навчальні і значна частина виробничих практик на факультеті

проводяться в провідних науково-виробничих установах, які входять до
складу

навчально-науково-виробничого

комплексу

(далі

–

ННВК):

Селекційно-генетичний інститут – Національний центр насіннєзнавства та
сортовивчення; Національний науковий центр «Інститут виноградарства і
виноробства ім. В.Є. Таїрова»; Одеський інститут агропромислового
виробництва УААН; навчально-дослідне господарство ОДАУ.

У ННВК

студенти проходять навчальну практику з таких дисциплін: плодівництво,
овочівництво відкритого і закритого ґрунту, виноградарство, генетика і
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селекція

рослин,

ентомологія,

фітопатологія,

механізація

сільського

господарства.
13 жовтня 2017 року Одеська обласна сільськогосподарська дорадча
служба «Центр розвитку села» в рамках реалізації Українського проекту
бізнес-розвитку плодоовочівництва провела День практичної підготовки
студентів 3-го та 4-го курсів агробіотехнологічного факультету Одеського
державного аграрного університету. Навчальна практика для агрономівпочатківців була проведена на базі кооперативу «Горіх Причорномор’я» у
с.Троїцьке Біляївського району Одеської області (рис.3).
Протягом

20.11-24.11.2017р. деканом

агробіотехнологічного

факультету доц. Іщенко І.О. разом з ООСДС «Центр розвитку села» у рамках
співпраці з Українським проектом бізнес-розвитку плодоовочівництва було
організовано

тиждень

практичної

підготовки

студентів

3-5

курсів агробіотехнологічного факультету ОДАУ спеціальностей: агрономія;
садівництво та виноградарство; карантин і захист рослин. Зі студентами
ділились своїм досвідом агрономи, керівники підприємств, фермерських
господарств та інших організацій, які займають провідні позиції у
сільськогосподарському бізнесі Одеської області. Студенти цікавилися
питаннями початку та розвитку приватного бізнесу у сільськогосподарській
галузі. Фавхівці-аграрії надали інформацію щодо підбору с.-г. культур,
сортів, особливостей вирощування та зберігання плодоовочевої продукції.
Керівники підприємств запросили кращих студентів на стажування,
виробничу

практику

та

запропонували

можливість

майбутнього

працевлаштування.
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Рис. 3. День практичної підготовки студентів
агробіотехнологічного факультету
Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій
Студенти факультету ветеринарної медицини та біотехнологій напряму
підготовки

6.110101

Ветеринарна

медицина

та

спеціальностей

211,

8.11010101 Ветеринарна медицина та 8.11010102 Ветеринарно-санітарна
експертиза, якість та безпека продукції тваринництва зі спеціальних
дисциплін

проходять

виробничу

та

навчальні

практики

в

базових

господарствах, у філіях кафедр на виробництві, державних районних
лікарнях, ветеринарних клініках і дільничних лікарнях ветеринарної
медицини м. Одеси, Одеської, Миколаївської, Черкаської, Вінницької,
Херсонської, Хмельницької, Кіровоградської, Львівської областей. Крім того,
навчальні

практики

проводяться

у

міській

державній

лабораторії

ветеринарно-санітарної експертизи, Одеському філіалі державного науководослідного інституту з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної
експертизи, інституті діагностики Одеської філії, ветеринарній клініці
«Одеський амулет», ветеринарній лікарні Одеського державного цирку,
центрі ветеринарної медицини «МаркВет», центрі ветеринарної медицини
Ушаков А. С. ФОП, ветеринарній клініці «Друг» Калічак В. Є. ФОП,
ветеринарній клініці «Айболит» Данилейко Ю. М. ФОП, ФОП «Брошков»,
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ФОП

Райлян В. Ф., ФОП Журін І. В. Для забезпечення практичної

підготовки фахівців створено відповідні робочі місця. База практичної
підготовки забезпечує виконання програм навчальних практик.
Студенти спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва

проходять виробничу практику в базових

господарствах: ТОВ «Агрофірма Петродолинська» Овідіопольського району,
ТОВ «Племінний завод імені Посмітного» Березівського району; ТОВ ВНФ
«Зеленогірське» Любашівського району, СВК «Світанок» Комінтернівського
району; ТОВ «Агрофірма Дністровська» Арцизький

район,

ТОВ

«Староказацький сир»; ТОВ «Батьківщина» Ширяївського р-ну, ТОВ
«Трофімова» пгт. Молодіжне Овідіопольський р-ну, ТОВ «Авангард-Д»
Овідіопольський р-ну, ТОВ «Арцизький молзавод» тощо.
Інженерно-економічний факультет
Практична підготовка

студентів економічних спеціальностей

здійснюється у відповідності з навчальними планами підготовки фахівців та
відповідно наскрізних програм практики за напрямами підготовки 6.030509
Облік і аудит, 6.030601 Менеджмент, спеціальностями 073 Менеджмент та
071 Облік і оподаткування.
На 1-2-му курсах студенти денної форми навчання проходять
навчальну практику, на 3-4-му курсах освітнього рівня бакалавр - виробничу
практику з фаху, на 2-му курсі освітнього рівня магістр - виробничу практику
та переддипломну практику. Студенти заочної форми навчання проходять
виробничу практику на 4-му курсі освітнього рівня магістр. У 2016-2017
навчальному році виробничу практику проходили студенти денної і заочної
форми освітнього рівня спеціаліст.
Кафедрою обліку і оподаткування проводиться навчальна практика з
дисципліни «Інформатика» для студентів 1 курсу спеціальностей 073
Менеджмент та 071 Облік і оподаткування. Студенти попереднього року
вступу - з дисципліни «Інформаційні системи і технології» та для студентів
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1 курсу спеціальності 071 Облік і оподаткування. Практика проводиться в
навчальній комп’ютерній лабораторії кафедри обліку і оподаткування.
Навчальна практика «Організація первинного обліку» проводилась
для студентів 2 курсу спеціальності 6.030509 Облік і аудит.
Всі

навчальні

практики

забезпечені

необхідними

навчально-

методичними розробками. З навчальної практики «Організація первинного
обліку» на кафедрі обліку і оподаткування підготовлено форми первинних
документів для ознайомлення та заповнення студентами під час проходження
практики. Практика проводиться в навчальній лабораторії первинної
бухгалтерії.
На 1-му курсі спеціальності 073 Менеджмент» проводиться навчальна
практика «Вступ до фаху», на 2-му курсі – з менеджменту і маркетингу.
Практика проходить в навчальних аудиторіях кафедри менеджменту, що
обладнані наочними матеріалами (стендами). Під час проходження практики
студентів забезпечено необхідними методичними матеріалами.
Виробничі практики з фаху та переддипломні практики проходять в
аграрних підприємствах, з якими укладено договори про практичну
підготовку студентів. У складі

підприємств (баз практики) представлено

підприємства різних організаційно-правових форм та форм власності,
агрофірми та філії агрохолдингів. Значна частина підприємств – провідні
підприємства Одеської, Вінницької, Херсонської та інших областей України,
дослідні господарства наукових установ.
Кафедрами факультету укладені угоди про створення філій у ННЦ
ІВіВ ім. В.Є. Таїрова, у дослідних господарствах якого забезпечено умови
для проходження практики та здійснення наукових досліджень студентами.
Підприємства

(бази

практики)

для

студентів

економічних

спеціальностей:
- Агрофірма „Дністровська” Арцизького району Одеської області;
- ПАТ „Агрофірма „Колос”

м. Ладижин Вінницької області;

- ПАТ„Долинка” Саратського району Одеської області;
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- ПАТ„Долинка” Саратського району Одеської області;
- СВК „Дружба” Саратського району Одеської області;
- СВК „Ягорлик” Красноокнянського району Одеської області;
- СВК «Піщанський» Піщанського району Вінницької області;
- СТОВ „ Агрофірма Маяк” м. Мала Віска Кіровоградської області;
- СТОВ „ Агрофірма Маяк” м. Мала Віска Кіровоградської області;
- СТОВ „ Агрофірма Маяк” м. Мала Віска Кіровоградської області;
- СТОВ „Нива” Роздільнянського району Одеської області;
- СФГ „Нива” Овідіопольського району Одеської області;
- ТДВ „Комсомолець” Арцизького району Одеської області;
- ТОВ „Фрідом Фарм Бекон” Каховський району Херсонської області;
- ТОВ „Сервіс Грейн” Арцизького району Одеської області;
- ТОВ „Софієнталь” Білгород-Дністровського району Одеської області;
- ТОВ „Устя” Бершадського району Вінницької області;
- ТОВ Агрофірма „Кодима” Кодимського району Одеської області;
- ТОВ ім. Кірова Савранського району Одеської області;
- ТОВ„Так-Агро” Великомихайлівського району Одеської області;
- ФГ „Основа-2” Любашівського району Одеської області;
- ТОВ “Надія України” Миколаївського району Одеської області;
- АФ„Еврика” ТОВ Овідіопольськього району Одеської області;
- ННЦ ІВіВ ім. В.Є.Таїрова.
Практична підготовка студентів спеціальності 073 – Менеджмент
здійснюється в рамках співпраці з Українським проектом бізнес-розвитку
плодоовочівництва, одним із пріоритетів діяльності якого є сприяння
удосконаленню практичної підготовки студентів.
У грудні 2016 р. Вченою радою ОДАУ було затверджене положення про
конкурсний відбір студентів щодо проходження стажування в аграрних
підприємствах. Після конкурсного відбору дві студентки 3 курсу (Трофімова
М. та Щетина Т.) протягом трьох місяців проходили виробничу практику і
стажування у відділі збуту ТОВ «Агрофірма «Еврика».
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За рахунок фінансової підтримки Проекту у вересні-жовтні 2017 року
кафедрою

менеджменту

спільно

з

Одеською

обласною

сільськогосподарською дорадчою службою «Центр розвитку та правової
підтримки села» проведено в рамках реалізації Українського проекту бізнесрозвитку

плодоовочівництва

дні

практичної

підготовки

студентів

спеціальності «Менеджмент»:
- 18 вересня 2017 року в СТОВ «Роздільнянське» (м. Роздільна) для
студентів 3 курсу на тему «Управління виробничою та маркетинговою
діяльністю підприємства»;
- 20 вересня 2017 року в СТОВ «Агрофірма» Петродолинська»
(Овідіопольський район) для студентів 4 курсу на тему «Проблеми
управління персоналом в сучасних агарних підприємствах»;
- 20 вересня 2017 року на овочевій торговельній базі «Югторгсервіс» (м.
Одеса) для студентів 4 курсу на тему «Дистрибуція та логістика на
плодоовочевому ринку».
- 27 жовтня 2017 року відбулося виїзне заняття студентів 4-го курсу
спеціальності «Менеджмент» в ТОВ «Шампань України», де студенти
отримали знання щодо питань управління інноваційною діяльністю
підприємства та модернізації матеріально-технічної бази.
- 17-18 жовтня 2017 року в рамках співпраці з Українським проектом
бізнес-розвитку плодоовочівництва проведено тренінг для студентів 4 і
5 курсів та тему «Сучасні комп’ютерні технології в управлінні
аграрним бізнесом» (рис. 4).
Згідно програми тренінгу розглянуто:
1. Інструменти

аналізу

ринків

плодоовочівництва

Міжнародного

торгового центру (ІТС) (характеристика онлайн-платформи Trade Map).
2. Застосування бізнес-калькулятора в аграрному бізнесі

(можливості

бізнес-калькулятора для планування та аналізу фінансових показників
для малих та середніх товаровиробників).
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Рис.4 Представники Українського проекту бізнес-розвитку
плодоовочівництва проводить тренінг для студентів та тему «Сучасні
комп’ютерні технології в управлінні аграрним бізнесом»
Спеціальність 193 – Геодезія та землеустрій
Виробничі практики спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій»
проводяться згідно робочого навчального плану, за графіком навчального
процесу. Види практик відповідають аналогічним найменуванням базового
навчального плану. Усі види практик забезпечені необхідними методичними
вказівками.
Базами виробничих практик є:
- обласні Головні управління Держгеокадастру;
- науково-дослідні та проектні інститути землеустрою;
- регіональні філії Державного земельного кадастру;
- районні та міські відділи Держгеокадастру.
З підприємствами, закладами і

організаціями, де здійснюється

проходження виробничих практик укладено договори:
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- Головне управління Держгеокадастру в Одеській області;
- Головне управління Держземагентства у Вінницькій області;
- 17

районних

Ананьївський,

відділів

Балтський,

Великомихайлівський,

Держгеокадастру

Одеської

Білгород-Дністровський,

Кілійський,

Кодимський,

області:

Болградський,
Комінтернський,

Котовський, Любашівський, Савранський, Саратський, Татарбунарський,
Тарутинський, Роздільнянський, Фрунзівський, Ширяївський, один відділ
Держземагентства в м. Ізмаїл та одне управління Держземагентства в
Біляївському районі;
- Одеська регіональна

філія

ДП «Центр державного земельного

кадастру»;
- ДП

«Одеський

науково-дослідний

та

проектний

інститут

землеустрою»;
- Інститут ґрунтознавства м. Одеса та ДП "Херсонський науководослідний та проектний інститут землеустрою”;
- підприємства м. Одеса різної форми власності, які виконують
землевпорядні,

землекадастрові

та

оціночні

ТОВ «Департамент сприяння законності»,

роботи,

а

саме:

КП «Одеський міський

землевпорядний центр» , КП «Центр інженерних досліджень».
Перед відправленням студентів на виробничу практику на факультеті
проводяться збори, на яких присутні всі керівники практики від університету.
Відповідальний

за техніку безпеки проводить інструктаж, студенти

розписуються в журналі з техніки безпеки, отримують направлення на
практику і методичні вказівки, а також щоденник, який спеціально
розроблений для факультету землевпорядкування, який включає наступні
розділи: календарний план роботи, виробнича практика, охорона праці,
виробничі екскурсії, допомога виробництву, робота студентів з вивчення
нових досягнень науки і техніки, висновки та пропозиції студента щодо
практики).
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На

факультеті

розроблено

«Пам’ятку

керівникам

практик

на

виробництві», яку розповсюдили на всі бази практик.
Спеціальність 208 – Агроінженерія
Відповідно до «Положення про проведення практики студентів ВНЗ
України», затвердженого наказом №93 від 08.04.93 р. та згідно з типовим
навчальним планом спеціальності 208 – Агроінженерія на Інженерноекономічному факультеті в 2016-2017 н.р. були проведені наступні види
практик.
1.

Навчальна практика з технології переробки та зберігання

сільськогосподарської продукції та технології рослинництва.
Студенти проходили практику на харчових і переробних підприємствах
м. Одеси та на базі науково-дослідного господарства ОДАУ,

Одеському

інституті агропромислового виробництва НААН .
2.

Ремонтно-слюсарна практика на базі майстерень ОДАУ.

3.

Навчальна механіко-технологічна практика на базі ремонтного

підприємства ВАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС».
4.

Виробнича

ремонтно-експлуатаційна

практика

у

сільськогосподарських підприємствах.
Виробнича ремонтно-експлуатаційна практика в сільськогосподарських
підприємствах в 2016-2017 навчальному році була передбачена з двох
складових - 3 тижні студенти проходили практику в ремонтному
підприємстві ВАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС» м. Одеса з 01.02.2017р.-19.02.2017р та
протягом 08.08.2017р.-27.08.2017р. в с.г. підприємствах Одеської та
Вінницької області, згідно з індивідуальними договорами, в яких відображені
техніко-економічні показники господарства.
Базами проведення виробничих практик є сільськогосподарські та інші
підприємства з рекомендованого списку кращих 70 господарств Одеської
області запропонованого Управлінням аграрної політики Одеської ОДА та
сільськогосподарських господарств Вінницької області. Підставою для
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направлення студентів на практику є загальний договір між підприємством та
університетом про використання баз практики з терміном дії на 3 роки,
індивідуальний договір з підприємством за підписом та печаткою керівника.
Для проходження практики студенти розподілені по групах (2-6 студентів) в
одне базове господарство, розташоване поблизу місця проживання.
Таблиця 24
Розподіл студентів спеціальності 208 Агроінженерія для
проходження виробничої практики у 2016-2017 н.р.
N
п/п

База практик

Спеціалізація,
адреса

Кількість
студентів

1.

Науково-дослідний інститут-полігон
мобільної техніки

Науково-дослідне,
м.Одеса,
вул. Зелена, 1

5

Науково-дослідне,
вул. Леніна, 13,
с.Поташенкове,Роздільнянського рну,Одеської обл.

5

Науково-дослідне,
вул. Леніна,48,
с.Новоселівка, Котовського р-ну,
Одеської обл.

4

Ремонтне,
м.Одеса,
вул. Моторна, 8.

32

Науково-дослідне,
м.Одеса
вул. Армійська,17.

5

Науково-дослідне,
вул. Суворова,12,
с.Оксамитне, Болградського р-ну,
Одеської обл.

4

Науково-дослідне,
вул. Леніна,80,
с.Богунове, Іванівського р-ну,
Одеської обл.

4

2. Південний НТЦ

3. ДПДГ «Новоселівське»

4. ВАТ «ТІ ЕЛ СІ СЕРВІС»

5. ТОВ НВО «Одеський
біотехнологічний інститут»,

6. ДГ «ім. Суворова»

7. ДПДГ «Богунівська еліта»
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Національний науковий центр
8. «Інститут виноградарства і
виноробства ім. В. Є. Таїрова»

10. АК «Зелена Долина»

12. СГВК «Вільне козацтво»

15. СВК «Родина»

18. АФ «Дністровська»

19. АФ «Бургуджі»

21. ЗСАТ-Д «Авангард»

Науково-дослідне,
м.Одеса,
вул. 40-річчя, 27.

4

Сільськогосподарське,
вул. Леніна, 12,
смт.Томашпіль, Томашпільського р-ну,
Вінницької обл.

2

Сільськогосподарське,
вул. Горького, 34
с.Старокозаче, БілгородДністровського р-ну, Одеської обл.

3

Сільськогосподарське,
вул. Кірова, 124,
с.Плахтіївка, Саратського р-ну,
Одеської обл.

4

Сільськогосподарське,
вул. Леніна, 87,
с.Теплиця, Арцизького р-ну, Одеської
обл.

4

Сільськогосподарське,
вул. Базарний, 8,
с. Виноградівка, Арцизького р-ну,
Одеської обл.

3

Сільськогосподарське,
вул. Ангарська, 1,
смт. Авангард, Овідіопільського р-ну,
Одеської обл.

2

Переддипломна практика проходила в
підприємствах, згідно з темою дипломної роботи.

сільськогосподарських

Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій
Організація і проведення навчальних і виробничих практик на
факультеті ветеринарної медицини та біотехнологій відбувається згідно
плану за спеціальністю

204 – Технологія виробництва та переробки

продукції тваринництва ОКР «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» напряму
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підготовки 6.090102

- Технологія виробництва

і переробки продукції

тваринництва ОКР «Бакалавр» (табл. 25).
Таблиця 25
План проведення навчальних практик
Курс

Назва
навчальної
практики
Зоологія

Терміни
Кафедра
проходження
практик
06.02.2017р.Кафедра
11.02.2017р
ТВППТ

І

Основи
фахової
діяльності

13.02.2017р.18.02.2017р.

І

Декоративне
тваринництво

20.02.2017р.25.02.2017р.

ІІ

Гігієна с.-г.
тварин

30.01.2017р.04.02.2017р.

ІІ

Розведення с.г. тварин

06.02.2017р.11.02.2017р

ІІ

Годівля с.-г.
тварин

13.02.2017р.18.02.2017р.

ІІ

Відтворення с.- 20.02.2017р.г. тварин
25.02.2017р.

І

Місце проведення

ФГ «Акром-В», КУ
«Одесский
зоопарк»
Кафедра
ТОВ «Авангард –
ТВППТ
Д», СТОВ
«Агрофірма
Петродолинське»
Кафедра
ТОВ «Авангард –
ТВППТ
Д», «Одеський
іподром», ДП
«Конярство
України», КУ
«Одесский
зоопарк»
Кафедра
ТОВ «Авангард –
ветеринарної Д», ТОВ
гігієни,
«Трофімова»,
санітарії і
СТОВ «Агрофірма
експертизи
Петродолинське».
Кафедра
ТОВ «Авангард –
генетики,
Д», СТОВ
розведення та «Агрофірма
годівлі с.-г.
Петродолинське»,
тварин
ДП ЕБ «Дачна»
СГІ-НЦНС.
Кафедра
ТОВ «Авангард –
генетики,
Д», СТОВ
розведення та «Агрофірма
годівлі с.-г.
Петродолинське»,
тварин
ДП ЕБ «Дачна»
СГІ-НЦНС
Кафедра
Кафедра хірургії та
хірургії та
акушерства с.-г.
акушерства
тварин
с.-г. тварин
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Таблиця 26
План проведення виробничої загально-технологічної практики
Курс

Терміни
проходження
практик

І (за
09.01.2017р. скороченим 25.02. 2017 р
терміном
навчання)
ІІІ курс
09.01.2017р. 25.02. 2017 р

Місце проведення виробничої загальнотехнологічної практики

Петрівський державний аграрний технікум
ПДАТ «Навчальна частина» Лиманського
району Одеської області.
ТОВ «Агрофірма Новоандріївське»
Ширяївського району, ГУМВС України в
Одеський області СВУК «Бесарабський» СГФ
№2 Тарутинського района, ТОВ «Авангард –Д»,
«Агрофірма Петродолинське»
Овідіопольського району, СВК «Дружба»
Саратського району, СТОВ «Барвінок»
Білгород – Дністровського району, кінологічний
клуб «Болеро» м.Одеса, ТОВ «Г.С.П.»
Ширяївського району, ТОВ «Янтарний»
Тарутинського району, СВК «Вікторія»
Кілійського району, СФГ «Центр»
Добровеличківського району Кіровоградської
області, ТОВ ім. Войкова ВеликоМихайлівського району, ПАТ Племзавод
«Степной» Кам´янсько-Дніпровського району
Запорізької області, ФГ «Суворов – А»
Голопристанського району Херсонської області,
ТОВ «Агрофірма Дністровська» Арцизського
району Одеської області, ТОВ «Фрунзе»
Новоукраїнського району Кіровоградської
області.
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Таблиця 27
План проведення виробничої спеціально – технологічної практики
Курс

Терміни
проходження
практик

Місце проведення виробничої спеціально –
технологічної практики

5

26.12.2016р.25.02.2017р.

5м

26.12.2016р.25.02.2017р

СП «Дністро Гибрид» Арцизького району, ТОВ
«Моноліт» Велико-Михайлівського району, ПП
«Влад» Кіровоградського району
Кіровоградської області, ТОВ «Агрофірма
Карнацьких» Первомайського району
Миколаївської області, ДПДГ «Богунівська
еліта» ІСПП НААУ Іванівського району, СФГ
«Попаз» Тарутинського району, СК «Україна»
Лиманського району, «ПП Міллер»
Татарбунарського району, СВК «Дружба»
Саратського району, СТОВ «Жовтневий»
Великолепетинського району Херсонськой
області, СТОВ «Іва» Роздільнянського району,
ТОВ «Авангард –Д», «Агрофірма
Петродолинське» Овідіопольського району, СВК
«Криничне» Болградського району, СТОВ
«Роздільнянське», ТОВ «Агрофірма Кодима»,
«Одеський іподром».
СТОВ «Барвінок» Білгород – Дністровського
району,ТОВ «Батьківщина» Ширяївського
району, ТОВ «Агрофірма Шаболат», СТОВ
«АГРОЛАН».

Після закінчення практики студентами складається звітна
документація: звіти, щоденник. Захист звітів на засіданнях кафедральних
комісій проходив у березні 2017року.

2.4 Працевлаштування випускників ОДАУ, підвищення кваліфікації
спеціалістів АПК та післядипломна освіта
В ОДАУ функціонує відділ підвищення кваліфікації та сприяння
працевлаштуванню випускників, основною метою якого є створення умов
для ефективної реалізації права студентів і випускників на працю, ефективне
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сприяння забезпечення випускників першим робочим місцем та надання
консультативної допомоги для їх адаптування до динаміки ринку праці.
Підписано угоду про співпрацю з Одеським міським центром зайнятості,
здійснюється налагодження співпраці та координація дій з центральними та
місцевими органами виконавчої влади, кадровими агентствами щодо
реальних потреб ринку праці з метою підвищення ефективності сприяння
працевлаштуванню

випускників.

Здійснюється

плідна

співпраця

з

Управлінням аграрної політики Одеської обласної державної адміністрації з
метою працевлаштування випускників, які навчаються за кошти державного
бюджету.
Створено

електронний

банк

даних

потенційних

роботодавців.

Проводиться аналіз попиту і пропозицій на ринку праці фахівців, підготовку
яких здійснює ОДАУ. Випускники і студенти університету отримують
інформацію про вакантні місця на підприємствах, в установах та
організаціях, що відповідають їх фаховій підготовці.
Протягом навчального року відділ проводить презентації, семінари,
зустрічі за участю представників органів виконавчої влади, служби
зайнятості, провідних підприємств і корпорацій агропромислового комплексу
України.
Згідно даних на 31 грудня 2017 року відділом підвищення кваліфікації та
сприяння працевлаштуванню випускників у 2017 році було випущено 594
випускники, які закінчили навчання та здобули відповідні освітньокваліфікаційні рівні підготовки. З них 442 навчались на бюджетній основі та
152 - за контрактом. Відповідно випуск за держзамовленням становить
(магістри+спеціалісти) 194 особи, а за контрактом – 72 особи.
Із загальної кількості випускників, які отримали довідки про надання
можливості самостійного працевлаштування згідно діючого законодавства
склала 3 особи, отримали направлення на роботу – 149 осіб.
На 31 грудня 2017 року отримано підтверджень про працевлаштування
25 осіб:
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- у с/г підприємствах одержали перше місце роботи – 4 випускники;
- у державних закладах, установах та організаціях – 5 випускників,
- у науково-дослідних установах – 2 випускники,
- у комерційних структурах – 13 випускників,
- власна справа – 1 випускник.
З 19 випускників, які не працевлаштовані:
- продовжили навчання – 2 особи,
- до Збройних сил України призвали – 4 особи.
За відсутністю вакансій та скорочення штатів не працевлаштовано 13
випускників.
За

цільовим

направленням

навчалося

34

випускники

(магістри+спеціалісти), з них отримали:
- направлення на роботу – 34 особи,
- довідки про надання можливості самостійно працевлаштуватися
згідно діючого законодавства – 1 особа.
Підтвердили

працевлаштування

4

випускники

за

цільовим

направленням, відмову від роботодавця щодо працевлаштування отримали 2
випускники.
Із загальної кількості 442 випускників усіх освітніх рівнів за державним
замовленням і 152 особи за контрактом одержали відповідно: 167
направлення на роботу і 72 довідки про можливість самостійного
працевлаштування.
Продовжили навчання – 183 особи за державним замовленням і 59 – за
контрактом.

Не

отримали

направлення

і

довідки

про

самостійне

працевлаштування – 89 випускників за державним замовленням і 22
випускники за контрактом.
Відсоток працевлаштованих випускників у співвідношенні до кількості
отриманих направлень про працевлаштування (магістри+спеціалісти) за
державним замовленням – 17%, а разом бюджет і контракт – 12%.
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Підвищення кваліфікації спеціалістів АПК
За період 2017 року на базі відділу підвищення кваліфікації та сприяння
працевлаштуванню випускників ОДАУ підвищили кваліфікацію наступні
фахівці:
- ветеринарні лікарі лікарень, пунктів, клінік швидкої допомоги
тваринам, приватних підприємств ветеринарної медицини,
- інженери-землевпорядники,
- інженери-геодезисти.
Навчання відбувається за рахунок коштів замовників, юридичних і
фізичних осіб, тобто на контрактній основі. Відділ активно сприяє і бере
участь у підготовці семінарів, обласних нарад з керівниками агрономічних
формувань.
На контрактній основі підвищення кваліфікації пройшли 102 слухачі
(табл.28)
Таблиця 28
Підвищення кваліфікації спеціалістів АПК у 2017 році
Фахівці

Кількість
слухачів

інженери-землевпорядники

22

інженери-геодезисти

17

ветеринарні лікарі лікарень,
пунктів, клінік швидкої
допомоги тваринам, приватних
підприємств ветеринарної
медицини

9

Термін
навчання
16.02.201703.03.2017
16.02.201703.03.2017

Одеська,
Миколаївська
Одеська,
Миколаївська

10.05.201723.05.2017

Одеська,
Миколаївська

інженери-землевпорядники

12

31.05.201716.06.2017

інженери-геодезисти

17

31.05.201716.06.2017

інженери-геодезисти

9

26.09.2017-

Області

Одеська,
Миколаївська,
Херсонська,
Київська,
Івано-Франківська
Одеська,
Черкаська,
Донецька,
Харківська,
Запорізька
Одеська,
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ветеринарні лікарі лікарень,
пунктів, клінік швидкої
допомоги тваринам, приватних
підприємств ветеринарної
медицини
Всього за контрактом

12.10.2017

Запорізька,
Івано-Франківська

16

02.10.201714.10.2017

Одеська,
Миколаївська

102

-

-

Післядипломна освіта
Діяльність відділення післядипломної освіти здійснюється згідно
"Положення про відділення післядипломної освіти Одеського державного
аграрного університету (перепідготовка) від 29.04.2009 р. протокол № 9,
ліцензії Міністерства освіти і науки, молоді і спорту України серії АД №
072559 від 13.08.2012 р. про перепідготовку спеціалістів з галузі знань: 0305
Економіка та підприємництво, спеціальність 7.03050901 Облік і аудит.
У серпні 2013 року отримано ліцензію на освітню діяльність зі
спеціальності 7. 03050901 Облік і аудит, яка діяла до 1 липня 2017 року.
Згідно з рішенням Державної акредитаційної комісії України від 17
грудня 2009 року протокол № 80 у відділенні післядипломної освіти була
введена

перепідготовка

з

напряму

0709

Геодезія,

картографія

та

землевпорядкування спеціальність 7.070904 Землевпорядкування та кадастр,
з 2011 року напрям 0801 Геодезія та землеустрій спеціальності 7.08010101
Землеустрій та кадастр до 1 липня 2017 року.
Відділення

післядипломної

освіти

займається

перепідготовкою

фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня – повна вища освіта за напрямами:
0305 Економіка та підприємництво (спеціальність 7.03050901 Облік і аудит),
та 0801 Геодезія та землеустрій (спеціальність 7.08010101 Землеустрій та
кадастр). Термін навчання 2 роки (104 тижня). Форма навчання – заочна, на
договірній основі за плату.
На початок року навчалось 36 слухачів зі спеціальності 7.03050901
Облік і аудит, та 21 слухач зі спеціальності 7. 08010103 Землеустрій та
кадастр.
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За рік відраховано: Облік і аудит – 7 слухачів; Землеустрій та кадастр –
3 слухача.
У вересні було випущено 18 слухачів зі спеціальності 7.03050901 Облік
і аудит, а у жовтні випущено 7 слухачів зі спеціальності 7.08010103
Землеустрій та кадастр.
Переведено на другий курс навчання 30 слухачів.
Розділ 3. Науково-дослідна робота і впровадження її результатів у
сільськогосподарське виробництво
Науково-дослідна робота є одним з найважливіших аспектів
підготовки сучасного фахівця та пріоритетним напрямом діяльності науковопедагогічного колективу ОДАУ. Науково-дослідна робота в Університеті
проходить у відповідності до затвердженого Вченою радою тематичного
плану науково-дослідної роботи на 2015- 2020 роки.
3.1 Основні
в 2017 році

показники

науково-дослідної

роботи

ОДАУ

Таблиця 29
ОСНОВНІ ПОКАЗНИКИ НАУКОВО-ДОСЛІДНОЇ РОБОТИ В 2017 РОЦІ
ОДЕСЬКОГО ДЕРЖАВНОГО АГРАРНОГО УНІВЕРСИТЕТУ
№

1

2

3
4

Показники

Науково-дослідних тем, всього
в т.ч.: бюджетних
з них: - пошукових
- державних програм
- державних контрактів
госпдоговірних
інших
Участь у виконанні науководослідних програм
- прикладних
- фундаментальних
Загальна сума коштів на
утримання організації, тис. грн.
Обсяг фінансування наукових

ОДАУ
АБТ

ІНЖЕКОН

ВМ та
БТ

Кафедра
філософії

Каф. укр.
та іноз.
мов

Разом

7
7

12
12

13

-

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

13

-

-

32

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-
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досліджень, тис. грн., всього

5

6

в т.ч.: бюджетних
з них: - пошукових
- державних програм
- державних контрактів
госпдоговірних
інших
Чисельність працівників:
загальна(в т.ч. з сумісниками)
що беруть участь в НДР, всього
в тому числі: - докторів наук,
професорів
- кандидатів наук
- наукових працівників без
вченого ступеня

33

81

-

-

-

-

65

7

10

196

32
7

77
9

65
12

7
1

-

181
29

18
7

46
22

33
20

5
1

-

102
50

Завершено тем науководослідних робіт, всього
в тому числі: - розробка нових
технологій
- нові сорти с/г культур

12

-

5

-

-

17

-

-

-

-

-

-

5

-

-

-

-

5

-

нормативно-технологічна
документація
дослідні зразки

-

-

2
-

-

-

2
-

-

методики, інструкції
препарати

-

-

2

-

-

2

-

стандарти

-

-

-

-

-

-

-

рекомендації
породи
типи

-

-

1
-

-

-

1
-

-

лінії

7
-

-

-

-

-

7
-

9

-

5

-

-

14

-

-

2

-

-

2

7

Розглянуто та рекомендовано до
тиражування міністерствами і
відомствами України

8

Участь у виставках, всього
в тому числі: - міжнародних

9

-

республіканських

-

-

-

-

-

-

-

обласних, районних

9

-

3

-

-

12

Захищено дисертацій, всього

1

4

1

-

-

6

-

1

1

-

-

2

1

3

-

-

-

4

в тому числі: - докторських
-

кандидатських
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10 Видано всього

25

99

91

5

-

220

-

7

-

1
7

-

монографій

-

4

3

-

підручників
навчальних посібників і
довідників наукових праць
статей у наукових виданнях

1

4

2

1
-

24

91

86

4

-

205

-

-

1

-

-

1

11

1

5

-

-

17

-

1

2

-

-

3

9
18

36

4
37

5

2

13
98

8

23

28

4

2

65

4
6

8
5

7
2

1
-

-

20
13

міжнародних наукових проектів
(програм)

1

1

7

-

-

9

- з яким закладом
- кількість грантів, отриманих
науковими працівниками від
міжнародних фондів
- кількість виїздів за межі
України
- стажування, навчання,
підвищення кваліфікації
- викладацька робота
- проведення наукових
досліджень
17 Наукова робота зі студентами
всього
студентів
стаціонарн.
навчання, осіб.
з них брали участь:
- в наукових гуртках

-

-

-

-

-

-

-

-

3

-

-

3

4

1

1

-

-

6

-

-

1

-

-

1
2

252

544

720

-

-

1516

81

385

253

35

-

754

-

-

-

-

-

-

-

-

33
1

31
13

8
22

-

-

72
36

14

47

9

-

-

70

12

122

-

-

-

134

-

11 Обсяги впровадження завершених
12
13

наукових розробок
Подано заявок на винахідництво
(кількість)
Одержано позитивних рішень на
видачу авторських свідоцтв

14 Одержано авторських свідоцтв
15 Участь у конференціях та
семінарах
- міжнародних ( конференція,
семінар)
- всеукраїнських
- обласних, районних
16 Участь у виконанні спільних

-

студентських
конструкторських бюро
- бюджетних дослідженнях
- госпдоговірних НДР
- ініціативних дослідженнях
участь студентів в Олімпіадах
кількість
наукових
публікацій
студентів
кількість
студентів
на
конференціях

2
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За 2017 навчальний рік в університеті видано 1 підручник:
Пропедевтичний курс з філософії науки: підручник /О.П.Сидоренко,
С.С.Корлюк, В.В.Власов, Т.В. Розова та ін.; за ред. Сидоренка О.П. – К.:
«Освіта України», 2017. – 430с.
За 2017 навчальний рік в університеті видано 7 навчальних
посібників:
На факультеті ветеринарної медицини та біотехнологій – 2:
1.Селекція та розведення бджіл: навч. посібник / М. К. Богдан, Н.О. Кірович,
В. М. Ясько, С.О. Петренко, Є.О. Котляр. – Одеса: Апрель, 2017. – 225 с.
2.Нетрадиційні методи терапії тварин: навчальний посібник для студентів
вищих навчальних закладів./ Ю.О.Чубов, В.Ю. Кушнір – Одеса. – Ч.2/ :
Бондаренко М.О., 2017. – 114 с.
На інженерно-економічному факультеті - 4:
1.Аграрний менеджмент: практикум. Навч. посіб. /За ред. Запши Г.М.,
Курносенка В.Г., Сахацького М.П. – Одеса: Інтерпринт, 2017. – 272 с.
2. Сакун М.М. Безпека життєдіяльності та основи охорони праці: навчальнометодичний комплекс для підготовки спеціалістів ступеня «бакалавр» ІІІ – ІУ
рівнів

акредитації

для

всіх

напрямків

підготовки

/

М.М

Сакун.,

І.В.Москалюк., В.Ф. Нагорнюк; за ред. Сакуна М.М. – Одеса: видавництво
«ВМВ», 2017 – 434 с.
3.Александровський І.Р. Супутникова геодезія в землеустрої: навчальний
посібник / І.Р. Александровський, О.С. Малащук, В.А. Фоменко. – Одеса,
2017. – 141с.
4.Збірник

задач

та

завдань

з

топографії

/

О.С.

Малащук,

І.Р.

Александровський, О.А.Варфоломеєва, В.І. Животін, П.В. Белінський. –
Одеса, 2017. – 110 с.
На агробіотехнологічному факультеті – 1:
1. Управління чисельністю комах – фітофагів. Навчальний посібник /Гуляєва
І.І., Станкевич С.В. – Одеса, 2017. – 253 с.(у друці)
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За 2017 навчальний рік в університеті видано - 7 монографій:
На факультеті ветеринарної медицини та біотехнологій - 3
1. Роботоздатність рисистих коней різних типів вищої нервової діяльності:
монографія / С. Ю. Косенко – Одеса – 2017 – 94 с. , 16 табл.
2. Технологічні прийоми підвищення ефективності вирощування молодняку
великої рогатої худоби молочного напрямку продуктивності: монографія /
Китаєва А.П., Гусятинська О.О. – Одеса, ТЕС – 2017 -128 с., табл. 43
3. Використання природних

мінералів для профілактики мікотоксикозів

підвищення продуктивності тварин: монографія. / О.П. Решетніченко. –
Одеса: Бондаренко М.О., 2017. – 200 с.
На інженерно-економічному факультеті - 4:
1. Напрямки підвищення ефективності управління фінансовими ресурсами в
аграрних підприємствах / Г.П. Атамась, О.П. Петренко // Теоретичні та практичні
аспекти розвитку підприємництва в Україні: колективна монографія. – Умань,
2017. – С.221-230.
2. Стан та перспективи розвитку виробництва насіння соняшника в СТОВ
«Іва» Роздільнянського району Одеської області / О.П. Петренко//
Формування конкурентоспроможного АПК України в умовах транзитивної
економіки: колективна монографія. – Умань, 2017. – С.116 – 122.
3.Мартієнко

А.І.,

Хумарова

Н.І.Економіка

природокористування:

адміністрування управління//[монографія], НАН України, Ін.-т пробл. ринку
та екон.-екол.дослідж. – Одеса:ІПРЕЕД НАНУ, 2017. – 300с.
4. Ожован О.О. Гумусовий стан автоморфних ґрунтів Північно-Західного
Причорномор’я – Humus of soils of the North-Western Black Sea Region:
монографія / О.О.Ожован, В.І.Михайлюк, – Одеса: Інтерпринт, 2017. – 143с.
У 2017 навчальному році вийшло друком – 205 статей в наукових
виданнях:
- агробіотехнологічний факультет – 24 ;
- факультет ветеринарної медицини та біотехнологій – 86;
- інженерно-економічний факультет – 91;
61

- загальноосвітня кафедра філософії, історії та політології – 4.
Науково-педагогічніми працівниками університету подано заявок на
винахідництво – 17, з них:
Подано заявок на патент на корисну модель України – 10:
1. u 2017 05482 від 02.06.2017 «Спосіб визначення токсичності меду»,
винахідники – М.С. Хімич, О.М. Горобей, О.Т. Півень, Ф.В. Козулін, В.З.
Салата; заявник – ЛНУВМБТ;
2. u 2017 05486 від 02.06.2017 «Спосіб визначення гідроксиметилфурфуролу
у меді», винахідники – М.С. Хімич, В.М. Ковбасенко, Л.О. Тарасенко, В.І.
Савченко, Є.Ю. Розум, В.З. Салата; заявник – ЛНУВМБТ;
3. u 2017 07337 від 11.07.2017. «Спосіб підвищення адаптації до дії стресфакторів

загальної

резистентності

та

продуктивності

поросят»,

винахідники – Л.О. Тарасенко, В.О. Рудь, О.В. Козенко; заявник –
ЛНУВМБТ.
4. u 2017 01779 від 24.02.2017 «Спосіб вирощування зеленої маси
сільськогосподарських культур на корм тваринам». Заявник: Котець Г. І.
5. u 2016 09006 від 23.08.2016 «Спосіб годівлі свиноматок, який підвищує їх
продуктивність під впливом ферментного препарату «Лізоцим».
Винахідники: Карунський О.Й., Ніколенко І.В.
6. u 2016 12973 від 19.12.2016 «Cпocіб готування рідких кормів».
Винахідники: Уминський С.М., Інютін С.В., Псіліца Б.В.
7. u 2017 00370 від 13.01.2017 «Спосіб підвищення урожайності та якості
зерна озимої пшениці при вирощуванні на Півдні України без зрошення».
Винахідник: Когут І.М.
8. u 2016 13617 від 29.12.2016 «Спосіб вирощування амаранту в умовах
південного степу України». Винахідники: Когут С.Г., Когут І.М.
9. u 2016 12679 від 12.12.2016 «Спосіб раціонального використання
природної вологи при вирощуванні озимої пшениці в умовах південного
степу України». Винахідник: Когут І.М.
10. u 2017 00524 від 19.01.2017 «Спосіб підвищення урожайності амаранту
62

при вирощуванні на зерно та зелений корм в умовах південного степу
України без зрошення». Винахідник: Когут І.М.
Доцентом кафедри захисту, генетики і селекції рослин Вареником Б.Ф. у
співавторстві створено 7 гібридів та ліній соняшнику та подано на
патентування:
1. Батьківський компонент-лінія соняшнику Од 1008 Б. - Заявка №14939080.
2. Батьківський компонент-лінія соняшнику Од 1001 В. - Заявка №14939083.
3. Батьківський компонент-лінія соняшнику Од 1002 Б. - Заявка №14939078.
4. Батьківський компонент-лінія соняшнику Од 1003 Б. - Заявка №14939081
5. Батьківський компонент-лінія соняшнику Од 1001 А. - Заявка №14939077.
6. Батьківський компонент-лінія соняшнику Од 1003 А. - Заявка №14939082.
7. Батьківський компонент-гібрид соняшнику Од 321А. – Заявка №14939079.
Науково-педагогічними

працівниками

університету

одержано

позитивних рішень на видачу авторських свідоцтв – 3, з них:
1. Патент на корисну модель ua №119675 ua 23K 10.10.2017. Бюл. № 19
«Cпocіб готування рідких кормів». Винахідники: Уминський С.М., Інютін
С.В., Псіліца Б.В.
2. ТУ У 10.9-518864-001:2017 «Суміш кормова СТО ГА – адаптоген при
стресах у свиней» / Тарасенко Л.О., Рудь В.О., Хімич М.С., Савченко В.І.,
Решетніченко О.П., Інютін С.В., Козулін Ф.В., Бондарчук А.О. – Одеса, 2017.
– 20с.
3. ТУ У 21.2-24792862-001:2017 Пробіотик «Мультибактерин ветеринарний
Bs+La»: технічні умови України» / Григорашева І. М., Степанова Н. О.,
Курилас Л. В., Славенко Г. В.– Чинний від 04.09.17. – Львів : Ін-т ДНДКІ
ветпрепаратів та кормових добавок.
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Науково-педагогічними

працівниками

університету

одержано

авторських свідоцтв – 13, з них:
Отримано 8 патентів на корисну модель:
1. Деклараційний патент України на корисну модель № 119614 від 25 вересня
2017

року

«Спосіб

лікування

собак,

хворих

на

катаральну

бронхопневмонію». Автори: Чубов Ю.О., Кушнір В.Ю. Посилання:
http://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=239689.
2. Патент на корисну модель № 116746 від 12.06.2017. Бюл.№11 «Спосіб
годівлі свиноматок, який підвищує їх продуктивність під впливом
ферментного

препарату

«Лізоцим».

Винахідники:

Карунський

О.Й.,

Ніколенко І.В.
3. Патент на корисну модель № 118211
вирощування

зеленої

маси

25.07.2017. Бюл.14 «Спосіб

сільськогосподарських

культур

на

корм

тваринам». Винахідник: Котець Г. І.
4. Патент на корисну модель № 113536 Україна, u 201600495 10.02.2017.
Бюл. № 3. «Зонд для ентерального введення білим мишам» Винахідники:
Кассіч В.Ю., Левченко А.Г., Фотіна Т.І., Гаркава В.В.
5. Патент на корисну модель № 118374 10.08.2017. Бюл. № 15 «Спосіб
вирощування амаранту в умовах південного степу України». Винахідники:
Когут С.Г., Когут І.М.
6. Патент на корисну модель № 117047 12.06.2017. Бюл. № 11 «Спосіб
підвищення урожайності та якості зерна озимої пшениці при вирощуванні на
Півдні України без зрошення». Винахідник: Когут І.М.
7. Патент на корисну модель № 116274 10.05.2017. Бюл. № 9 «Спосіб
раціонального використання природної вологи при вирощуванні озимої
пшениці в умовах південного степу України». Винахідник: Когут І.М.
8. Патент на корисну модель № 118111 25.07.2017. Бюл. № 14 «Спосіб
підвищення урожайності амаранту при вирощуванні на зерно та зелений
корм в умовах південного степу України без зрошення». Винахідник: Когут
І.М.
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Доцентом кафедри захисту, генетики і селекції рослин Вареником Б.Ф. у
співавторстві створено ряд гібридів та ліній соняшнику та отримано
авторських свідоцтв - 5:
1.Гібрид соняшнику Драйв / В.В.Кириченко, К.М.Макляк, Б.Ф.Вареник,
В.І.Крутько [та ін.]. – Заявка № 14039079; Реєстр сортів рослин України
2017р.
2.Гібрид соняшнику Планета / Н.М. Кутіщєва, Б.Ф.Вареник, С.І.Карапіра,
В.І.Крутько, М.Г.Ганжело [та ін.]. – Заявка № 13039084; Реєстр сортів рослин
України 2017 р.
3.Гібрид

соняшнику

Пірс

/

Б.Ф.Вареник,

С.І.Карапіра,

В.І.Крутько,

М.Г.Ганжело [та ін.]. – Заявка № 14039104; Реєстр сортів рослин України
2017 р.
4.Гібрид соняшнику Бастіон / Б.Ф.Вареник, С.І.Карапіра, В.І.Крутько,
М.Г.Ганжело [та ін.]. – Заявка № 14039105; Реєстр сортів рослин України
2017 р.
5.Гібрид соняшнику Болград / Б.Ф.Вареник, С.І.Карапіра, В.І.Крутько,
М.Г.Ганжело [та ін.]. – Заявка № 13039056; Реєстр сортів рослин України
2017 р.
Доцент кафедри захисту, генетики і селекції рослин Зорунько В.І. веде
наукову роботу з розмноження та підтримки нового сорту озимого тритикале
«Візерунок». На базі

ДПДГ «Покровське» закладено ланку первинного

насінництва сорту «Візерунок» загальною площею 0,5 га та ланку
розмноження сорту «Візерунок» на площі 1 га.
Викладачі

факультетів агробіотехнологій; ветеринарної медицини та

біотехнологій взяли участь у 14 виставках:
двох міжнародних:
-

«Агро - 17», м.Київ, Експоцентр, червень 2017р.

-

«Молочний форум «V-ий Нідерландський день молока», Черкаська
обл., вересень 2017р.
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Та 12 обласних виставках:
- Науково-практичний

семінар

«Дружні

до

навколишнього

середовища технології при живленні рослин», м. Н. Каховка,
Херсонська область, 09.07.2017р.
- «День поля з фірмою Arvi», м.Варва, Чернигівська обл., червень
2017р.
-

«Високоолеїнові

гібриди

соняшнику

від

фірми

«Сенгента»,

м.Одеса, 14 вересня 2017р.
- День поля СГІ – НЦНС та ДПДГ «Покровське» Одеська обл.,
с.Маринівка, 1-2 червня 2017р.
- Одеська обласна виставка сільського господарства. Організатор –
Одеська обласна рада, IV квартал 2017 р.
- Семінар «Технології вирощування в закритому ґрунті», с. Калаглія,
Овідіопольський район, Одеська область, 14.09.2017р.
- День поля «Обмін досвідом при вирощуванні волоського горіху»,
с. Троїцьке, Біляївський район, Одеська область,14.10.2017 р.
- День

поля

«Технологія

Олександрівка,

обприскування

Овідіопольський

винограду»,
район,

с.м.т.

Одеська

область,13.06.2017 р.
- День поля «Урожай 2017 р. Результати залучення дружніх до
навколишнього середовища технологій у виноградарстві. Обмін
досвідом.», с.м.т. Олександрівка, Овідіопольський район, Одеська
область. 17.08.2017 р.
- Обласна

виставка-аукціон

племінних

тварин,

«Облплемоб’єднання», Овідіопольський район, Одеська область,
вересень 2017 р.
- Міжрайонна виставка-семінар племінного вівчарства, с.Кам’янка,
Ізмаїльський район, Одеська обл., травень 2017 р.
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- Виставка робіт трудових аграрних дитячих колективів Одеської
області, м.Одеса, Мала академія наук, жовтень 2017 р.
За звітний період 2017 року викладачі університету брали участь у 98
конференціях і семінарах та виступили з доповідями, з них: міжнародні – 65,
всеукраїнські – 20, обласні і районні – 13.
Міжнародні конференції
Викладачі агробіотехнологічного факультету брали участь у наступних
конференціях:
1. ІІІ Міжнародна

науково-практична конференція «Світові рослинні

ресурси: стан та перспективи розвитку», 07.06.2017р., м. Київ. Брав
участь: доц. Вареник Б.Ф.
2. Міжнародна конференція «День поля» компанії Seminis Vegetable
Seeds. 18 липня 2017 року, с. Дальник Овідіопольський район Одеської
області. Брали участь: Доц. Латюк Г.І., доц. Попова Л.М., асистент
Войцеховська О.С.(рис. 5)
3. Міжнародна наукова конференції «Часник - 2017», м. Київ, компанія
«УкрАП», 10–11 вересня 2017 р. Брала участь: доц. Попова Л.М.
4. Міжнародні Таїровські читання «Научные подходы к решению
проблем виноградарства Украины в условиях глобальных изменений
климата и мировых рынков». ННЦ «Інститут виноградарства і
виноробства ім. В.Є. Таїрова», смт. Таїрово, Овідіопольського району
Одеської області, 2.11.2017 р. Брали участь: проф. Хреновськов Е.І.,
доц. Іщенко І.О., ас. Савчук Ю.О., асп. Слюсаренко В.С.

67

Рис.5 Учасники Міжнародної конференції «День поля» компанії
Seminis Vegetable Seeds
5. Forming of supramolecular salts based on the hydroxycarboxylatogermanic
acids and nitrogen-containing organic molecules. 27th International
Chugaev Conference on Coordination Chemistry 4th Conference-School for
Young Researchers «Physicochemical Methods in Coordination Chemistry».
N.

Novgorod

(Russia)

–

October

2-6

«Інновації

в

2017.

Брала

участь:

доц. Песарогло О.Г.
6. Міжнародна

конференція

садівництві»,

м.Умань,

Уманський національний університет садівництва, 10 березня 2017 р.
Брали участь: доц. Петренко С.О., асп. Слюсаренко В.С.
7. Proceedings

of

the

International

Scientific

Conference

"Modern

Methodology of Science and Education", Warsaw, Poland. September 18,
2017. Брала участь: доц.Когут І.М.
8. IV

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Інноваційні

технології та інтенсифікація розвитку національного виробництва»,
м. Тернопіль, Тернопільська ДСГДС ІКСГП НААН, 30.11.2017 р.
Брала участь: доц. Когут І.М.
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Викладачі інженерно-економічного факультету брали участь у наступних
міжнародних конференціях:
1.

Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання

сучасної науки», США, м.Таунтон, 24.02.2017р.

Брала участь: проф.

Крюкова І.О.
2.

VІІІ

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Ринкова

трансформація економіки: стан, проблеми, перспективи», Харків, ХНТУСГ, 7
квітня 2017р. Брали участь: проф.Крюкова І.О., доц. Кравчук А.О., доц.
Стоянова-Коваль С.С., Гнатьєва Т.М.
3.

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку

обліку, контролю та аналізу в контексті євроінтеграції», Одеса, ОНЕУ,
25 травня 2017р. Брала участь: проф.Крюкова І.О.
4.

Міжнародна наукова конференція «Інноваційна економіка: процеси,

стратегії, технології», м. Кельце, Польща, 27 січня 2017 р. Брали участь:
доц. Найда А.В, доц. Найда І.С.
5.

VІІІ Міжнародний Круглий Стіл «Актуальні соціально-економічні та

правові проблеми розвитку України та її регіонів»,

м. Одеса, ОНУ ім.

І.І.Мечникова, 05 травня 2017 р. Брали участь: доц. Дяченко О.П., доц.
Стоянова-Коваль С.С., проф. Добрянська Н.А., проф. Попович В.В.
6.

Міжнародна науково-практична конференція «Фінансові

аспекти

розвитку держави, регіонів та суб’єктів господарювання: сучасний стан та
перспективи», м.Полтава, 15.05.2017. Брали участь: доц. Мельничук О.І.,
доц. Дідур Г.І.
7.

ІХ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції

розвитку світової економіки», м. Харків, ХНАДУ, 26 травня 2017 р. Брала
участь: ас. Казанжи А.В.
8.

XIII International scientific and practical Conference

«Trends of modern

science – 2017», Sheffield, 30 May - 07 June, 2017. Брала участь: ас. Казанжи
А.В.
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9.

VIII Міжнародна науково-практична конференція «Аграрна наука і

освіта на сучасному етапі розвитку: досвід, проблеми і шляхи їх вирішення»,
м.

Ульянівськ,

Росія,

УДСГА,

7-8

лютого

2017р.

Брав

участь:

доц. Осадчук П.І.
10.

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Перші

Таврійські

читання», м.Київ, ТНУ ім. Вернадського, 10-11 лютого 2017 р. Брала участь:
доц. О.О. Криницька.
11.

Міжнародна науково-практична конференція «Наукові здобутки та

шляхи до удосконалення економічних систем», м. Дніпро, Наукова
економічна організація "Перспектива", 17-18 лютого 2017р. Брала участь:
доц. О.О. Криницька.
12.

Міжнародна

науково-практична

інтернет-конференція

«Майбутнє

економіки в епоху інформаційного суспільства», м. Вінниця, ВНАУ, 11
квітня 2017 р. Брали участь: доц.Бахчиванжи Л.А., доц. Лопотан Л.В.,
ас. Топов А.Г.
13.

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні досягнення

науки і шляхи інноваційного сходження економіки регіона, країни»,
Молдова, м. Комрат,

Комратський

державний

університет, Науково-

дослідний центр «Прогрес», 18.05.2017р. Брали участь: проф. Попович В.В.,
проф. Добрянська Н.А., доц.Шевченко А.А.
14.

Proceedings of

the international scientific and practical conference

«Scientific Research Priorities – 2017:theoretical and practical value», Nowy Sacz,
Poland, 22th-23th of June 2017. Брала участь: доц. Дуліна О.В.
15.

VІІІ Міжнародна наукова конференція

державного

управління

«Державне

аспірантів та докторантів з

управління

в

Україні:

історія

державотворення, виклики та перспективи», м.Одеса, ОРІДУ НАДУ,
27.05.2017 р. Брала участь: доц. Дуліна О.В.
16.

Х Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні стратегії

регіонального розвитку Українського Причорномор’я: виклики та рішення»,
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м. Херсон, Херсонський національний технічний університет, 14-16.09.2017р.
Брала участь: ас. Булишева Д.В.
17.

Міжнародна науково-практична конференція «Word science: problems

and innovations. Economy Management», Болгарія, м. Сопот, 31.10.2017р.
Брала участь: доц. Козуб Н.М.
18.

Міжнародна науково-практична конференція «Перспективи розвитку

сучасної науки: ІІІ-тя», м. Київ, 15-16.07.2017р.

Брала

участь:

доц. Смирнова Н.В.
19.

Міжнародна науково-практична конференція «Фінанси, аудит та

соціальна економіка: аналіз тенденцій та науково-економічний розвито», м.
Львів, 28-29.07.2017р. Брала участь: доц. Смирнова Н.В.
20.

Х Международная научно-практическая конференція

«Актуальные

проблемы экономики и финансов», м. Київ, м. Санкт-Петербург, м. Відень,
31.07.2017р. Брала участь: доц. Смирнова Н.В.
21.

Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток земельних

відносин та організаційно – економічне, правове, технологічне забезпечення
агропромислового комплексу України», м. Вінниця, ВНАУ, 24-25.05.2017р.
Брали участь: проф. Добрянська Н.А., проф. Попович В.В.
22.

ІІI

Міжнародній

науково-практичній

конференції

«Перспективи

ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах», м.Одеса,
Міжнародний гуманітарний університет, 14-15.09.2017р. Брали участь: проф.
Добрянська Н.А.,

проф. Попович В.В.,

доц. Шевченко А.А.,

доц. Ніколюк О.В.
23.

Modern technology, business and law: collection of international scientific

papers: in 2 parts. Part 1. Modern Priorities of Economics. Societal Challenges.Chernihiv: CNUT, 2017. Брала участь: ас. Петренко О.П.
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Викладачі факультету ветеринарної медицини та біотехнологій брали
участь у наступних міжнародних конференціях і семінарах:
1.

Міжнародна

науково-практичній

конференції

«Актуальні

проблеми

сучасної ветеринарної медицини та тваринництва», м. Одеса, ОДАУ,15-16
червня 2017р. Брали участь усі викладачі факультету.
2. Міжнародна науково-практичній конференції молодих учених, аспірантів і
докторантів «Сучасні проблеми ветеринарної медицини», БНАУ, м. Біла
Церква, 18-19 травня 2017 р. Брала участь: ас. Гєрдєва А.О.
3. VII Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна наука:
історія проблеми, перспективи», м. Камянець-Подільський, травень 2017р.
Брали участь: проф. Карунський О.Й., доц. Чігірьов В.О.
4. III Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика розвитку
вівчарства та козівництва України в умовах євроінтеграції», м.Дніпро, травень
2017р. Брав участь: доц. Чігірьов В.О.
5. IX Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми
підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції», м.Вінниця,
березень 2017р. Брав участь: доц. Котець Г.І.
6. Міжнародна науково-практична конференція

«Concursulut national de

nutritive anamala», Isai, Ronania. Університет аграрних наук і ветеринарної
медицини (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi),
16˗20 травня 2017 р. Брали участь: проф.Корлюк С.С., доц. Kотець Г.І.,
ас. Минзул А.М.
7. III Британсько-український форум «Управління репродуктивністю дійного
стада», м.Київ, лютий 2017р. Брав участь: доц Лівінський А.І.
8. Міжнародний семінар з тваринництва «Найкращий силос та раціони годівлі
великої рогатої худоби», м. Біла Церква, жовтень 2017. Брав участь:
доц. Лівінський А.І.
9. IV Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні аспекти
технологій тваринництва і виробництва продукції», м. Миколаїв, жовтень
2017. Брав участь: доц Лівінський А.І.
72

10. Молочний форум «V Нідерландський День молока». Черкаська обл.,
Володарський р-н, вересень 2017. Брав участь: доц Лівінський А.І.
11. Міжнародна науково-практична конференція «Состояние и перспективы
развития генетических ресурсов в животноводстве», м.Боровец, м.Пловдив,
Болгария, лютий 2017. Брав участь: доц. Богдан М.К.
12. Міжнародна науково-практична конференція «Епізоотологія та добробут
тварин. Виклики сучасності», м.Київ,

НМЦ «Агроосвіта», 12-14.09.2017р.

Брала участь: доц. Пероцька Л.В.
13. Міжнародний науково-практичний семінар претвінінг – проекту МЕБ між
Білоцерківським НАУ та VetAgro Sup (м. Ліон, Франція) щодо підвищення
якості ветеринарної освіти в Україні «Імплементація освітньої політики МЕБ у
ветеринарну медицину України», м. Біла Церква, 26 – 29.09.2017р. Брали
участь: проф. Панікар І.І, проф. Гуменний О.Г., ас. Попова І.М.
14. ХХ Міжнародна ветеринарна конференція (IVC_SPRING 2017), м. Київ,
10-11.03. 2017р. Брала участь: ас. Гєрдєва А.О.
15. ІІІ Міжнародна науково-практична конференція «Теорія і практика
розвитку вівчарства та козівництва України в умовах євроінтеграції», м.
Дніпро, 18 – 19.05.2017 р. Брали участь: проф. Китаєва А.П., доц. Косенко
С.Ю., аспірант Слюсаренко І.
16. Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання та
проблеми аграрного вектору економіки», м. Софія, Болгарія, 30.10.17р. Брала
участь: доц. Гусятинська О. О.
17. Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарне забезпечення
інтенсивних технологій у тваринництві: безпека та якість харчових
продуктів», м. Біла Церква, 17.11.2017р. Брала участь: ас. Анфьорова М.В.
18. Міжнародна науково-практична конференція молодих учених, аспірантів і
докторантів «Сучасні проблеми ветеринарної медицини», м.Біла Церква. 1822.05.2017р. Брала участь: ас. Анфьорова М.В.
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19. VII Міжнародна науково-практична конференція «Ветеринарні препарати:
розробка, контроль якості та застосування», Львів, 4-6 жовтня 2017. Брав
участь: асп.Кушнір В.Ю.

Рис.6,7. International Symposium «Modern Animal Husbandry – Food Safety
and Durable Development», м.Яси, Румунія
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20. International Symposium «Modern Animal Husbandry – Food Safety and
Durable Development», м.Яси,

Румунія,

Університету аграрних наук і

ветеринарної медицини (University of Agricultural Sciences and Veterinary
Medicine Iasi), 19˗20 жовтня 2017 р. Брали участь: проф.Корлюк С.С.,
проф.Михайлюк В.І., проф. Тарасенко Л.О., доц.Хімич М.С., доц.Іовенко А.В.,
ас. Півень О.Т. (рис.6,7).
21.

USAVA–Конгрес(USAVA)

- (Ukrainian

Small

Animal

Veterinary

Association), м. Полтава, 01.06.17-03.06.17 р. Брав участь: ас. Ушаков О.С.,
ас. Похватько О.М.
22. Міжнародна науково-практична і навчально-методична конференція,
присвячена 140-річчю з дня народження вченого ветсанексперта ХДЗВА,
професора

Петрова

О.М.,

м. Харків.,

14-15.09.2017 р.

Брали

участь:

проф. Тарасенко Л.О., проф. Решетніченко О.П., доц. Хімич М.С.
23. IV Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні аспекти
технології тваринництва і виробництва продукції», 27.10.2017 р., м.Миколаїв
Брали участь: проф. Решетніченко О.П., доц. Розум Є.Ю.
24. ХІІІ Міжнародна науково-практична конференція морфологів України
«Актуальні проблеми сучасної морфології», м. Житомир, 1-2 червня, 20017р.
Брали участь: проф.М. В.Скрипка, проф. І. І. Панікар
25. Міжнародний семінар з тваринництва «Найкращий силос та раціони
годівлі великої рогатої худоби», м. Біла Церква, жовтень 2017р. Брав участь:
доц. Лівінський А.І.
26. VII Міжнародна науково-практична конференція «Зоотехнічна наука:
історія, проблеми, перспективи», м. Кам’янець-Подільський, 25-26.05.2017 р.
Брала участь: асп. Ільєва К. В.
27. ІV Міжнародна науково-практична конференція «Біологічні аспекти
технології

тваринництва

і

виробництва

продукції»,

м.

Миколаїв,

Миколаївський національний аграрний університет, 26-27.10.2017 р. Брали
участь: асп. Яковлєва В. М., асп. Тацій О.В.
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28. Міжнародна науково-практична конференція «Наукове забезпечення
інноваційного розвитку агропромислового комплексу в умовах змін
клімату», м. Дніпро, 25-26.05.2017 р. Брала участь: здобувач Ткаченко І. Є.

Викладачі загальноосвітньої кафедри філософії, історії і політології
взяли участь у міжнародних конференціях:
1.

ІІІ

Міжнародна

науково-практична

конференція

«Проблеми

та

перспективи розвитку освіти», м. Львів, 30-31.03.2017 р. Брала участь:
викладач Федорова І.В.
2. Міжнародна наукова конференція «Органічне сполучення соціального
партнерства і індивідуальної самобутності особистості як головний фактор
забезпечення самозбереження і розвитку суспільства», Міжнародний
аналітичний

проект

(gisap.

eu),18.

-24.10.2017р.

Брала

участь:

доц. Волкова І.О.
3. ХХІІ Міжнародна науково – методична конференція «Управління якістю
підготовки фахівців», м. Одеса, Одеська державна академія будівництва та
архітектури, 20-21.04.2017р. Брав участь: доц. Самуйлік М.М.
4. V Міжнародна науково-практична конференція «Актуальні питання
сучасної науки», м. Івано–Франківськ, 7–8.07.2017р. Брав участь:
доц. Самуйлік М.М.
Викладачі загальноосвітньої кафедри української та іноземних мов взяли
участь у міжнародних конференціях:
1. Міжнародна заочна науково-практична конференція
напрями

сучасної

філології»,

м.Одеса,

Міжнародний

«Актуальні
гуманітарний

університет , 27.04. 2017 р. Брала участь: доц. Насакіна С.В.
2. XXVI Міжднародний конгрес з ономастики. м. Дебрецен, Угорщина,
Дебреценський університет, 27.08. – 1.09.2017р.

Брала участь:

доц. Насакіна С.В.
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Всеукраїнські конференції і семінари
Викладачі агробіотехнологічного факультету брали участь у наступних
всеукраїнських конференціях:
1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Оптимізація сучасних
технологій в агрономії, захисті рослин та землеустрої», м. Житомир, 2728.04.2017р. Брали участь: доц. Попова Л.В., доц. Гуляєва І.І.
2. Всеукраїнська наукова конференція молодих учених, присвячена 115річчю від дня народження видатного селекціонера-плодовода Д. С. Дуки., м.
Умань, Уманський національний університет садівництва, 10-11.05.2017р.
Брала участь: доц.Когут І.М.
3.Науково-практична конференція компанії «Сингента» «Майстерня аграрія»,
м.Одеса, с.Дачне, Селекційно-генетичний інститут – НЦНС,

03.02.2017р.

Брала участь: доц. Когут І.М.
4.Науково-практична інтернет-конференція компанії «Басф» «Традиції плюс
інновації - плюсуй переваги», м. Одеса, 7.02.2017 р. Брала участь:
доц. Когут І.М.
Викладачі факультету ветеринарної медицини та біотехнологій брали
участь у наступних всеукраїнських конференціях і семінарах:
1. Всеукраїнська науково-практична конференція «Молоді вчені у вирішенні
проблем виробництва і переробки продукції тваринництва», м. Вінниця,
Вінницький національний аграрний університет, червень 2017р. Брала
участь: ас. Мажиловська К.Р.
2.

Всеукраїнська

науково-практична

інтернет-конференція

«Сучасні

проблеми ветеринарної медицини з питань інфекційної патології та
патоморфології тварин», м. Полтава, 18-19 травня 2017. Брали участь: доц.
Міхельсон Л.П., ас. Пивоварова І.В., ас. Рудь В.О., проф. Тарасенко Л.О.,
доц. Хімич М.С., доц. Горобей О.М., проф. Скрипка М.В.
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3. ІІ Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція «Вирішення
сучасних проблем у ветеринарній медицині», 4-5.04.2017 р., м. Полтава.
Брала участь: ас. Півень О.Т., асп. Кушнір В.Ю.
4. Наукова конференція «Актуальні питання, новітні здобутки та перспективи
розвитку гігієни і експертизи харчових продуктів та судової ветеринарної
медицини»

14-15

вересня

2017

року,

м.

Харків.

Брали

участь:

проф. Скрипка М.В., проф. Панікар І.І.
5. Всеукраїнський семінар-навчання науковців, керівників та спеціалістів
базових господарств на тему «Сучасний стан та напрями удосконалення
червоної білопоясої породи м’ясних свиней», м. Одеса, 6-7.09.2017р. Брав
участь: проф. Сусол Р. Л.
6. Семінар «Наукове забезпечення галузі м’ясного і молочного вівчарства в
Україні», с.м.т. Асканія Нова, травень 2017р. Брав участь: доц. Чігірьов В.О.
7. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасний стан та
перспективи розвитку тваринництва в Україні в умовах євроінтеграції»,
м.Херсон,

вересень

2017.

Брали

участь:

проф.

Карунський

О.Й.,

доц.Чігірьов В.О.
Викладачі інженерно-економічного факультету брали участь у
наступних всеукраїнських конференціях:
1. Всеукраїнська наукова конференція «Європейський Союз: минулесучасне-майбутнє

(до

60-річчя

Римських

договорів

та

25-річчя

Маастрихтського договору)», м.Одеса, Одеська міська рада, 19.05.2017р.
Брала участь: проф. Запша Г.М.
2. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми та
сучасні

вектори

розвитку

геодезії,

землеустрою,

кадастру,

ГІС

та

природокористування», м.Одеса, ОДАУ, 15-16.06.2017р. Брали участь:
проф..Вікуліна Л.Ф., доц Артемов В.О., проф. Михайлюк В.І., ас.Ожован
О.О., ас.Соловйова Л.А., доц. Фоменко В.А., ст.викл.Смоленська Л.І.,
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доц.Александровський І.Р., доц. Малащук О.С., ас .Булишева Д.В.,
ст.викл.Животін В.І., ст. викл. Варфоломеєва О.А., ас. Леонідова І.В.
3. ХІ Всеукраїнська науково – практична інтернет – конференція «Актуальні
процеси економічного розвитку в сучасних умовах», м.Херсон, 23-24.03.
2017р. Брала участь: доц. Атамась Г.П.
4. ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми
соціально – економічних систем в умовах трансформаційної економіки»,
м.Дніпро, НМетАУ, 13-14.о4.2017р.

Брали участь: доц. Атамась Г.П.,

доц. Петренко О.П.
5. Всеукраїнської науково-практичної конференції «Соціально – економічні
проблеми аграрного розвитку регіонів», м. Житомир, ЖНАЕУ, 16.05.2017р.
Брала участь: доц. Лопотан Л.В.
6. Наукова конференція професорсько-викладацького складу інженерноекономічного факультету, ОДАУ, 29.03.2017 р.
7. Круглий стіл «Об’єднані наукою», смт. Таїрове, ННЦ «Інститут
виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова», 19.05.2017 р. Брала участь:
проф. Запша Г.М., доц. Мельничук О.І.
8. Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасна глобальна
регіоналістика і суб’єкти економіки: напрями впливу», м. Одеса, МГУ, 16.05.
2017 р. Брала участь: доц. Бахчиванжи Л.А.
Викладачі загальноосвітньої кафедри філософії, історії та політології
взяли участь у конференціях:
1. Всеукраїнська наукова конференція «Політичні партії і вибори: українські
та світові практики», м. Львів, Львівський національний університет ім.
І.Франка, жовтень 2017р. Брала участь: викл. Телелим І.В.
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Професорсько-викладацький склад університету брав участь у обласних,
районних конференціях та семінарах
Викладачі інженерно-економічного факультету:
1.

ІІІ

Міжвузівська

науково-практична

конференція

«Перспективи

ефективних управлінських рішень у бізнесі та проектах», м. Одеса,
Міжнародний гуманітарний університет, 14-15 вересня 2017 р. Брали участь:
проф.

Попович

В.В.,

проф.

Добрянська

Н.А.,

доц.Шевченко

А.А.,

доц.Ніколюк О.В.
2.
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Наукова

конференція

науково-педагогічного

складу Одеської

національної академії харчових технологій,18–21 квітня 2017 р. Брала
участь: доц. Криницька О.О.
3. Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів
інженерного факультету ОДАУ, 6-7.04.2017р. Брали участь усі викладачі
факультету.
4. Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів
економічного факультету ОДАУ, 29.03.2017р. Брали участь усі викладачі
факультету.
5. VIII Міжвузівська науково-практична конференція молодих учених
«Браславські читання. Економіка ХХІ століття: національний та глобальний
виміри», ОДАУ, 19-20.04.2017 р. Брала участь: доц. Смирнова Н.Б.,
ас.Найда І.С.
Викладачі агробіотехнологічного факультету:
1. Семінар «Технології вирощування в закритому ґрунті», 14.09.2017 р., с.
Калаглія,

Овідіопольський

район,

Одеська

область.

Брали

участь:

доц.Петренко С.О., ас.Слюсаренко В.С.
2. Науково-практичний семінар «Дружні до навколишнього середовища
технології при живленні рослин», 09.07.2017 р., м. Н. Каховка, Херсонська
область. Брали участь: доц.Петренко С.О., ас.Слюсаренко В.С.
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3. Обласна науково-практична конференція Сингента «Майстерня аграрія –
механізм успіху», м. Одеса, 05.02.2017р.

Брали участь: доц. Когут І. М.,

ас. Войцеховська О.С.
4. Обласна науково-практична конференція з питань насінництва та
особливості сортової агротехніки, 1 – 2 червня 2017р., СГІ – НЦНС, Селена
ПРаТ

«Селена»,

м.

Одеса.

Брали

участь:

проф.

Юркевич

Є.О.,

доц. Когут І.М., проф. Щербаков В.Я.
5. Обласна науково-практична конференція з питань розвитку овочівництва
на Одещині. Інститут сільського господарства Причорномор’я НААН
України, с. Хлібодарське Біляївського району Одеської області. 10 липня
2017р. Брали участь: доц. Попова Л.М., доц. Латюк Г.І.
6. VIII Регіональний форум «Розвиток органічного ринку в Україні і бізнесрозвиток плодоовочівництва», 30 травня 2017 р., м. Ізмаїл. Брала участь:
доц. Попова Л.В.
Викладачі факультету ветеринарної медицини та біотехнологій брали
участь у наступних семінарах:
1.

Наукова конференція професорсько-викладацького складу і аспірантів

факультету ветеринарної медицини та біотехнологій, ОДАУ, 6-7.04.2017р.
2. Семінар «Дерматологія, гастроентерологія та репродуктологія дрібних
домашніх тварин», м. Одеса, 16.03.2017р. Брали участь: ас. Гєрдєва А.О., ас.
Похватько О.М.
Професорсько-викладацьким складом кафедри садівництва,
виноградарства, біології та хімії агробіотехнологічного факультету
ведеться робота в Українському проекті бізнес-розвитку плодоовочівництва
(УПБРП) на 2016-2021р.р., який фінансується Міністерством міжнародних
справ Канади, реалізується та співфінансується Менонітською організацією
економічного

розвитку

в

рамках

співпраці

з

Одеською

обласною

сільськогосподарською дорадчою службою «Центр розвитку та правової
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підтримки села». Учасники: проф. Хреновськов Е.І., доц. Іщенко І. О.,
ас.Тараненко О.Г., ас. Савчук Ю.О., доц.Петренко С.О., ас. Слюсаренко В.С.,
ас. Минзул А.М. (рис.3,4)
Делегація Одеського державного аграрного університету у складі
ректора університету, проф. Корлюка С. С., завідувача кафедри ветеринарної
гігієни, санітарії і експертизи, проф. Тарасенко Л. О., завідувача кафедри
землеустрою і кадастру, проф. Михайлюка В. І., доцента кафедри
ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи Хімич М. С., доцента кафедри
епізоотології та паразитології Іовенка А. В., асистента кафедри ветеринарної
гігієни, санітарії і експертизи Півень О. Т. взяла участь у роботі
міжнародного наукового симпозіуму «MODERN ANIMAL HUSBANDRY
– FOOD SAFETY AND DURABLE DEVELOPMENT», який відбувся 19˗20
жовтня 2017 року на базі Університету аграрних наук і ветеринарної
медицини Яси (University of Agricultural Sciences and Veterinary Medicine
Iasi), Румунія (рис.6,7).
Відкрив симпозіум ректор Університету аграрних наук і ветеринарної
медицини Vasile Vintu словами привітання і подяки до учасників. Надалі з
науковими доповідями виступили prof. Matthias Frisch (Justus Liebig
University, Giessen, Germany), Vincenzo Michele Sellitto (Microspore Ltd,
Larino, Termoli, Italy), prof. Ottó Szenci (University of Veterinary Medicine
Budapesta, Hungary), Ayca Ulgen (Bio-Rad Laboratories, Dubai).
У другій половині дня робота симпозіуму продовжилась вже на
секційних засіданнях за тематиками факультетів університету. Делегація
ОДАУ працювала за тематикою «Науки про тварин» (Animal Science) у двох
секціях:
- Секція 2. Технології у розведенні тварин (TECHNOLOGIES APPLIED
IN ANIMAL BREEDING) – проф. Корлюк С. С., проф. Михайлюк В. І.
Координаторами роботи секції стали професори Ніколай Єремія (республіка
Молдова) і Сергій Корлюк. Під час роботи було презентовано і обговорено
19 доповідей. Тематика доповідей була різноманітною, зокрема розглядались
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питання природної стійкості свиней до абіотичних факторів; стійкості та
продуктивності свиней при використанні препарату RBS Immunolac;
результати

дослідження

ефективності

росту

в'єтнамських

свиней,

експлуатованих у Румунії; індикатори відтворювальної потужності у
відповідності до сезону та рівень виробництва молока корів; результати
дослідження щодо вирощування молочних корів у господарствах східної
прикордонної території Румунії; результати дослідження щодо покращення
м'ясної продуктивності місцевих порід овець шляхом через схрещування зі
спеціалізованими

породами

Суффолк,

Чарлолайс;

шляхи

збільшення

продуктивності молодих перепелів, вирощуваних на м'ясо; вплив температур
на нектар під час збирання та зберігання меду у вулику; результати
тестування поживної добавки для бджіл, збагаченої біомасою водних
водоростей Scenedesmus apiculatus тощо;
- Секція 5. Туризм і харчування (TOURISM AND CATERING) – проф.
Тарасенко Л. О., доц. Хімич М.С., ас. Півень О. Т., доц. Іовенко А. В.
Координаторами роботи секції стали професори Мохамед Кенаві
(Єгипет) та Людмила Тарасенко. На секції було презентовано і обговорено 9
доповідей. Тематика доповідей була дуже різноманітною. За проблематикою
харчування було висвітлено вплив природних антиоксидантів і упаковки на
якість і стабільність продуктів з яловичини; аспекти безпечності та якості
свинини на агропродовольчих ринках Одещини; результати дослідження
поживної якості свіжої ковбаси та інших м’ясних продуктів, вироблених в
Румунії; методи оцінки стану санітарії на підприємствах харчової галузі;
можливість і доцільність використання лаванди та її екстракту в
кондитерських виробах.
Наступного дня робота відбувалась на секційних засіданнях і у вигляді
презентації постерів, з якими всі бажаючі могли ознайомитись у холі
приміщень факультетів. По завершенню симпозіуму відбулись засідання
учасників за тематичними групами. У ході засідань було підбито підсумки
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роботи секцій, а авторів робіт, визнаних кращими, нагородили пам’ятними
грамотами.
Наукова робота зі студентами
Під керівництвом професорсько-викладацького складу у 2016-2017
навчальному році студенти університету брали участь у науково-практичних
конференціях,

що

проходили

в

Одеському

державному

аграрному

університеті (ОДАУ), Одеській національній академії харчових технологій
(ОНАХТ), Одеському регіональному інституті державного управління
Національної академії державного управління при Президентові України
(ОРІДУ НАДУ), Міжнародному гуманітарному університеті (МГУ), Одеській
державній академії будівництва та архітектури (ОДАБА).

Рис.8 Учасники Міжнародної науково-практичної конференції
«Concursulut national de nutritive anamala», Isai, Ronania

84

Рис.9 Учасники Міжнародної науково-практичної конференції
«Concursulut national de nutritive anamala», Isai, Ronania
Студенти

факультету ветеринарної медицини

та біотехнологій,

спеціальності ТВППТ Полюганич Ю., Ткач Д., Фролова В., Піструіл Ю.,
Триколич П., Циш А., Тютьков М. (3-4 курс). Взяли участь у роботі
Міжнародної науково-практичної конференції «Concursulut national de
nutritive anamala», Isai, Ronania.16-20.05.2017р.За результатами роботи
конференції Тютьков М. посів 3 місце з розділу «Годівля с.-г. птиці»
(рис.8,9).
Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи відповідала за
підготовку команди студентів факультету ветеринарної медицини та
біотехнологій у складі Авгітової В.С. (5 курс), Горобей О.О. (4 курс) та
Старшинової Н.А. (6 курс) до участі у ΙΙ етапі Всеукраїнської олімпіади зі
спеціальності Ветеринарна медицина з дисципліни «Ветеринарно-санітарна
експертиза». Відповідальним за підготовку був доц. Розум Є.Ю. За
результатами олімпіади команда посіла 3 місце у командному заліку.
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На усіх факультетах було проведено наукові конференції студентів і
магістрантів за підсумками НДР у 2016-2017 навчальному році. Для участі у
звітній науковій конференції викладачами кафедри землеустрою та кадастру
було підготовлено 10 студентів. Призові місця посіли студенти: Мусієнко І.
(І місце), Пильщик Ю. (ІІ), Луньова Я. (ІІІ).
Студенти брали активну участь у Всеукраїнській науково-практичній
конференції «Актуальні проблеми та сучасні вектори розвитку геодезії,
землеустрою, ГІС та природокористування». За результатами конференції
опубліковано збірник наукових студентських робіт.
Студенти також брали участь у науково-практичних конференціях:
1. Всеукраїнської науково-практичній конференції «Фінанси, менеджмент і
аудит: стан та перспективи розвитку» , ГО «Центр економічних досліджень
та розвитку», м. Одеса, 13-14.01.2017р.
2.Х

Міжнародної

науково-практичної

конференції

«Розвиток

бухгалтерського обліку, фінансів та оподаткування в аграрному секторі
економіки в умовах євроінтеграції», м. Київ, ННЦ ІАЕ, 24.11.2017р.
3. Науково-практична конференція «Розвиток бухгалтерського обліку,
аналізу, аудиту і оподаткування в Україні: сучасні тенденції та перспективи»
присвячена пам’яті Несененка Петра Григоровича та Кірейцева Григорія
Герасимовича, ОДАУ, м. Одеса, 12.04. 2017р.
4. VIII Міжвузівська науково-практична інтернет-конференція студентів,
аспірантів та молодих учениx «Браславські читання. Економіка

ХХІ

століття: національний та глобальний виміри» присвячена 110-річчю з дня
народження Матвія Овсійовича Браславця,ОДАУ, м. Одеса, 19-20.04.2017 р.
Участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах
Студенти

інженерно-економічного

факультету

під

керівництвом

викладачів кафедри обліку і оподаткування взяли участь у І етапі
Всеукраїнської олімпіади зі спеціальності «Обліку і оподаткування» (14
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березня 2017 р.) За результатами було відібрано роботи студентів для участі в
ІІ етапі.
19-21 квітня 2017 р. було проведено ІІ етап Всеукраїнської олімпіади зі
спеціальності «Облік і аудит» серед студентів вищих навчальних закладів в
Університеті імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро). Всього брали участь в
олімпіаді 121 учасник. У загальному підсумку наші студенти були
нагороджені. Так Дякова Анастасія здобула Диплом переможця у номінації
«Знавець економічного аналізу»; Лук’янова Тетяна – Диплом переможця у
номінації «Знавець фінансового обліку».
10-12 травня 2017 р. на базі Миколаївського національного аграрного
університету відбувся ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з
дисципліни «Інформаційні системи і технології в обліку та аудиті».
Економічний факультет ОДАУ гідно представили дві студентки 4 курсу
спеціальності Облік і аудит: Шидерова Олена та Кабанова Ольга. Науковий
захід проходив у три тури: тестування, теоретичний та практичний курси. За
результатами олімпіади Кабанова Ольга була нагороджена грамотою за
професійний підхід у відповіді на ІІІ теоретичне питання 2-го туру
Олімпіади. Викладачами кафедри землеустрою та кадастру підготовлено
студентів Добровольського В., Пильщик Ю., Чабанюк А. до участі у ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з геодезії. Команда посіла перше
призове місце та нагороджена грамотами.
На

Всеукраїнському

конкурсі

студентських

спеціальності «Менеджмент», що відбувся у

наукових

робіт

зі

Київському національному

університеті імені Тараса Шевченка (м. Київ, 23 березня 2017 року),
студентка Деде Т.Г. посіла друге місце, та отримала диплом ІІ ступеня.
Студенти Стародуб В., Терземан Д. брали участь у II-ому етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності ТВППТ (м.Київ,
НУБІП України, травень 2017р.).
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Студенти Горобей О., Ткач Д., Мател Л. брали участь у II-ому етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Біологія» (м. Миколаїв,
квітень 2017р.), де 1-е місце з розділу «Генетика» посів студент Горобей О.
У ІІ-ому турі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Менеджмент організації і адміністрування» на базі
національного

економічного

університету

брала

Тернопільського
участь

студентка

Войтова Т.О. (м. Тернопіль, 4-5 травня 2017р.).
За результатами Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Менеджмент інноваційної діяльності», який відбувся
національному економічному університеті

(м. Одеса,

в Одеському

20-22 квітня 2017

року). Студентка Карагяур Ф.Л. перемогла у ІІ етапі номінації «За наявні
компетентності в інноваційному менеджменті».
За результатами Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності
«Менеджмент організацій і адміністрування» (Тернопільський національний
економічний університет, м. Тернопіль, 4-5 травня 2017 р.) студентка
Павленко-Дідур К.С. нагороджена грамотою IV ступеня.
Таблиця 30
Студентські наукові гуртки
№

Назва гуртка

Керівник
гуртка

Кількість
студентів

Кафедра «Менеджменту»
1

Маркетинговий клуб

проф. Запша Г.М.

17

2.

Кібернетик

проф. Попович В.В.

9

3

Синергія

доц. Дідур Г.І.

14

4

Стратег

доц. Мельничук О.І.

18

5.

Сучасний менеджмент

доц. Козуб Н.М.

10

6.

Фінансовий менеджер

доц.Смирнова Н.В.

10

7.

Кафедра «Обліку і оподаткування»
Облік і оподаткування
доц. Найда А.В

10

8.

Аудит

10

доц. Кравчук А.О.
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9.
10.

11.

12.
13.
14.
15.

16.

17.

Альтернативні джерела
енергії.
Сучасний стан та
перспективи розвитку
переробної галузі
сільськогосподарського
виробництва.
Фізичні поля та їх роль у
переробці
сільськогосподарської
продукції
Новітні
сільськогосподарські
машини
БЖД та ООП

Кафедра МАСВ
доц. Чучуй В. П

5

доц. Дударев І. І

5

доц. Осадчук П. І.

5

ас. Житков С. С

5

доц. Сакун М.М

12

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства
господарської
10
доц.Атамась Г.П.

Аналіз
діяльності
Економічна теорія і
доц.Шабатура Т.С.
економіка підприємства
Кафедра геодезії та природокористування
Застосування електронних
доц.
тахеометрів на забудованих Александровський І.Р.
територіях
Еколого-ландшафтне
проектування

доц.Власова О.Ю.,

10

25

30

Кафедра генетики, розведення та годівлі с.-г. тварин

18.
19.

20.
21.
22.

Годівля
проф.
3
сільськогосподарських
Карунський О.Й.
тварин
Генетика, розведення та
7
доц. Чігірьов В.О.
селекція с.-г. тварин
Кафедра внутрішніх хвороб тварин і клінічної діагностики
«Ескулап» (внутрішні
29
доц. Улизько С.І.
хвороби тварин)
Клінічної діагностики
11
доц. Макаревич Т.В.
хвороб тварин
Фармакологія
7
ас.Замкова А.В

24.

Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
Ветеринарна гігієна,
доц. Розум Є.Ю.
санітарія і експертиза
Кафедра захисту, генетики, селекції рослин
«Захисник»
доц.Попова Л.В.

25.

«Селекція і насінництво»

23.

доц.Зорунько В.І.

25

14
14
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Кафедра польових і овочевих культур
26.

Землеробство

доц.Соколов К.К.

10

27.

Агрохімія

доц.Шишков І.Д.

9

28.

Рослинництво

доц.Когут І М.

7

29.

Овочівництво

доц.Попова Л.М.

7

30.

Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії
«Виноградар-винороб»
10
доц.Тараненко О.Г.

31.

«Садівник-помолог»

32.

33.

доц.Петренко С.О.

Кафедра філософії, історії і політології
Науковий гурток з
викл.Чернега Т.М.
філософії
Кафедра української та іноземних мов
Language Club
доц.Насакіна С.В.

10
35

12

3.2 Підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів в університеті
здійснюється за 23 науковими спеціальностями. У тому числі – підготовка
здобувачів вищої освіти на III освітньо-науковому рівні ступеня доктора
філософії за 3 науковими спеціальностями. Відділ аспірантури сприяє
розвитку та відтворенню інтелектуального потенціалу, поповненню і
оновленню складу науково-педагогічних працівників.
У 2017 році розпочато роботу щодо формування групи резерву
вступників до аспірантури із числа студентів, які здобувають освітній ступінь
«магістр» та мають значні здобутки в науковій роботі.
Станом на 01.12.2017 р. у денній аспірантурі навчалось 25 аспірантів. З
яких 22 особи отримували стипендію за рахунок держбюджету, 1 аспірант
денної форми навчається на умовах контракту, 2 аспірантки перебувають у
відпустці по догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. Всі
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аспіранти готуються в групах до складання заліково-екзаменаційної сесії,
ознайомлюються з положеннями про оформлення дисертацій, авторефератів,
отримують консультації у патентознавця; оволодівають практичними
навичками у роботі з комп’ютерною технікою, працюють в Інтернеті.
Отримують консультації з правил оформлення статей, оформлення списку
використаних джерел згідно встановлених стандартів.
З метою підвищення рівня ефективності діяльності аспірантури у
2017р. було вдосконалено систему атестації та контролю за виконанням
індивідуальних планів аспірантів.
У 2017 році здійснювалась робота щодо розширення переліку наукових
спеціальностей в аспірантурі Одеського державного аграрного університету.
На підставі рішення Ліцензійної комісії Міністерства згідно витягу з наказу
№60л від 24.03.2017р. розширено провадження освітньої діяльності у
Одеському державному аграрному університеті за спеціальністю 201 –
Агрономія. Гарантом освітньо-наукової програми зі спеціальності 201 –
Агрономія є д.с.-г.н., професор Юркевич Є.О. Ліцензійний обсяг підготовки
аспірантів з цієї спеціальності складає 15 осіб.
Згідно наказу Міністерства освіти і науки № 1076 від 21.07.2017 р.
обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок
бюджетного фінансування у 2017 р. становить 5 осіб, із них за
спеціальностями: 204 – Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва – 4 особи, 073 – Менеджмент – 1 особа.
Подано заяв до аспірантури – 8, із них за спеціальностями: 204 –
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 5, 073 –
Менеджмент – 1, 201 – Агрономія – 2. Конкурс на бюджетні місця за
спеціальностями: 201 – Агрономія і 073 – Менеджмент – відсутній; 204 –
Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 1,25 (5 заяв на
4 місця).
Відповідно до плану прийому, затвердженого Міністерством освіти і
науки України, до аспірантури зараховано – 5 осіб на денну (очну) форму
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навчання; із них за спеціальністю 204 – Технологія виробництва і переробки
продукції тваринництва – 4 особи, за спеціальністю 073 – Менеджмент – 1
аспірант.
Станом на 01.10.17р. в аспірантурі навчається – 36 осіб, у т.ч. на денній
формі навчається 30 аспірантів, з них 1 аспірант на умовах договору
(контракту), на заочній формі – 6 аспірантів, із них 2 особи на умовах
договору (контракту).
Отримують стипендію за рахунок держбюджету 27 аспірантів.
На інженерно-економічному факультеті навчається 9 аспірантів, із них
на денній формі – 5 осіб і на заочній – 4 особи, у т.ч. за спеціальностями:
- 073 – Менеджмент – 1 особа на денній формі і 2 особи на заочній
формі навчання на умовах контракту;
- 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності) – 2 особи на денній формі і 2 особи – на заочній
формі навчання;
- 03.00.18 – Ґрунтознавство – 2 особи за денною формою навчання.
На факультеті ветеринарної медицини та біотехнологій навчається 20
аспірантів, із них на денній формі – 19 осіб і на заочній – 1 особа, у т.ч. в
розрізі спеціальностей:
- 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 9
осіб,
- 06.02.02 – Годівля тварин і технологія кормів – 2 особи,
- 06.02.04 – Технологія виробництва продуктів тваринництва – 1 особа,
- 16.00.01 – Діагностика і терапія тварин – 1 особа,
- 16.00.02 – Патологія, онкологія і морфологія тварин – 1 особа,
- 16.00.03 – Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні
хвороби та імунологія – 3 особи,
- 16.00.06 – Гігієна тварин та ветеринарна санітарія – 2 особи,
- 16.00.11 – Паразитологія – 1 особа на заочній формі навчання.
На агробіотехнологічному факультеті навчається 7 аспірантів, у т. ч. за
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спеціальностями:
- 06.01.01 – Загальне землеробство – 4 особи, із них 3 особи на денній
формі, у т.ч. 1 особа на умовах контракту та 1 особа на заочній формі
навчання,
- 06.01.08 – Виноградарство – 2 аспіранти на денній формі навчання,
- 06.01.09 – Рослинництво – 1 особа на денній формі навчання.
У грудні 2017 року планується випустити 10 аспірантів, які навчаються
на денній формі навчання, у тому числі:
на інженерно-економічному факультеті – 3 особи, із них в розрізі
спеціальностей:
- 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності) – 1 особа;
- 03.00.18 – Ґрунтознавство – 2 особи;
на агробіотехнологічному факультеті – 2 особи, у т. ч. за
спеціальностями:
- 06.01.01 – Загальне землеробство – 1 особа;
- 06.01.08 – Виноградарство – 1 особа;
на факультеті ветеринарної медицини та біотехнологій – 5 осіб, у т.ч. в
розрізі спеціальностей:
- 06.02.02 – Годівля тварин і технологія кормів – 1 особа;
- 16.00.02 – Патологія, онкологія і морфологія тварин – 1 особа;
- 16.00.03 – Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні
хвороби та імунологія – 2 особи;
- 16.00.06 – Гігієна тварин та ветеринарна санітарія – 1 особа.
Станом на 31 грудня 2017 року кількість аспірантів становитиме – 25, у
т.ч. за денною формою навчання - 19 осіб, на заочній формі навчання – 6
аспірантів, із них 2 на умовах договору (контракту).
На інженерно-економічному факультеті навчається 6 аспірантів, із них
на денній формі – 2 особи і на заочній – 4 особи, у т.ч. за спеціальностями:
- 073 – Менеджмент – 1 особа на денній формі і 2 особи на заочній
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формі навчання на умовах контракту,
- 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами
економічної діяльності) – 1 особа на денній формі і 2 особи – на заочній
формі навчання.
На факультеті ветеринарної медицини та біотехнологій - 15 аспірантів,
із них на денній формі – 14 осіб і на заочній – 1 особа, у т.ч. в розрізі
спеціальностей:
- 204 – Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 9
осіб,
- 06.02.02 – Годівля тварин і технологія кормів – 1 особа,
- 06.02.04 – Технологія виробництва продуктів тваринництва – 1 особа,
- 16.00.01 – Діагностика і терапія тварин – 1 особа,
- 16.00.03 – Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні
хвороби та імунологія – 1 особа,
- 16.00.06 – Гігієна тварин та ветеринарна санітарія – 1 особа,
- 16.00.11 – Паразитологія – 1 особа на заочній формі навчання.
На агробіотехнологічному факультеті - 5 аспірантів, у т. ч. за
спеціальностями:
- 06.01.01 – Загальне землеробство – 2 особи, із них 1 особи на денній
формі, у т.ч. 1 особа на умовах контракту та 1 особа на заочній формі
навчання,
- 06.01.08 – Виноградарство – 1 аспірант на денній формі навчання,
- 06.01.09 – Рослинництво – 1 особа на денній формі навчання.
У 2017 році аспірантами та співробітниками університету захищено 2
докторські та 4 кандидатські дисертації. Планується до захисту у 2018 році
12 кандидатських дисертацій та 1 докторська.
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У 2017 році кандидатські дисертації захистили:
Аль-Джанабі Касім Тобан Базун, аспірант кафедри польових і
овочевих культур. Науковий керівник – д.с.-г.н., професор Юркевич Є.О.
Дисертація на тему: «Родючість ґрунту та продуктивність пшениці озимої
залежно від його обробітку і удобрення в Придунайському Степу України»,
за спеціальністю 06.01.01 – Загальне землеробство. Захист відбувся
07.03.2017 р. на засіданні спеціалізованої ради Д26.004.21 у Національному
університеті біоресурсів і природокористування України.
Левіна-Костюк

Марія

Олександрівна,

асистент

кафедри

менеджменту. Науковий керівник – Гришова І.Ю., д.е.н., доцент, головний
науковий співробітник відділу комплексних проблем державотворення
Інституту законодавства Верховної Ради України. Дисертація на тему:
«Стратегічне управління маркетинговою діяльністю суб’єктів агробізнесу»,
за спеціальністю 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами (за
видами економічної діяльності). Захист відбувся 11.07.2017р на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д 36.814.02 у Львівському національному
аграрному університеті.
Топов Аркадій Георгійович, асистент кафедри економічної теорії і
економіки підприємства. Науковий керівник: д.е.н., професор, академік
НААН України Лупенко Ю.О. Дисертація на тему: «Інвестиційноінноваційний розвиток виноградарсько-виноробного підкомплексу», за
спеціальністю

08.00.03

–

Економіка

та

управління

національним

господарством. Захист відбувся 26.09.2017р. в ННЦ «Інститут аграрної
економіки» НААН України.
Булишева Дар’я Володимирівна, асистент кафедри геодезії та
природокористування. Науковий керівник: д.е.н., ст. наук. співробітник
Інституту проблем ринку та економіко-екологічних досліджень НАН України
Андрєєва Н.М. Дисертація на тему: «Екологізація економічних відносин
рекреаційного землекористування міських агломерацій» за спеціальністю
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08.00.06 – Економіка природокористування та охорони навколишнього
середовища. Захист відбувся 02.02.2017р. в Інституті проблем ринку та
економіко-екологічних досліджень НАН України.
У 2017 році докторські дисертації захистили:
Телятніков Андрій Володимирович, доцент, завідувач кафедри
хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин. Науковий консультант –
д.вет.н., професор В.Б. Борисевич. Дисертація на тему: «Застосування
наночасток Mg, Fe, Co, Cu, Zn, Ag за переломів кісток та їх ускладнень у
собак», за спеціальністю 16.00.05 – Ветеринарна хірургія. Захист відбувся
27.04.2017р. на засіданні спеціалізованої вченої ради Д27.821.02 у
Білоцерківському національному аграрному університеті.
Стоянова-Коваль Світлана Савівна, доцент кафедри обліку і
оподаткування. Науковий консультант – д.е.н., доцент ДВНЗ «Київський
національний економічний університет ім. Вадима Гетьмана» МОН України,
професор кафедри менеджменту Гарафонова О.І. Дисертація на тему:
«Інституційне

регулювання

інвестиційних

процесів

у

харчовій

промисловості», за спеціальністю 08.00.03 – Економіка та управління
національним господарством. Захист відбувся 26.05.2017р. на засіданні
спеціалізованої вченої ради Д79.051.04 у Чернігівському національному
технологічному університеті.
Плануються до захисту у 2018 році кандидатські дисертації:
Лизогуб Людмила Юріївна, асистент кафедри ветеринарної гігієни,
санітарії і експертизи. Науковий керівник – д.вет.н., професор, членкореспондент УААН, директор ННЦ «Інститут експериментальної і клінічної
ветеринарної медицини м. Харків, Стегній Б.Т. Дисертація на тему:
«Експериментальне

обґрунтування

застосування

антибактеріальних

препаратів та їх вплив на імунний статус курчат», за спеціальністю 16.00.03 –
Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія.
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Захист планується на засіданні спеціалізованої вченої ради ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» (м. Харків).
Степанова Наталія Олександрівна, асистент кафедри фізіології,
біохімії та мікробіології. Науковий керівник – доктор ветеринарних наук,
професор Богач М.В. директор Одеської дослідної станції ННЦ «Інститут
експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», дисертація на тему:
«Цестодози курей півдня України (поширення, діагностика та лікування)» зі
спеціальності 16.00.11 – Паразитологія. Захист планується на засіданні
спеціалізованої ради у Львівському національному університеті ветеринарної
медицини імені С. З. Ґжицького.
Попова Ірина Михайлівна, асистент кафедри епізоотології та
паразитології. Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор
Волосянко О.В., дисертація на тему: «Стан неспецифічної резистентності та
імунологічної реактивності організму кролів при імунізації живою вакциною
проти міксоматозу із штаму В-82» зі спеціальності 16.00.03 – Ветеринарна
мікробіологія, епізоотологія, інфекційні хвороби та імунологія. Захист
планується у Сумському національному аграрному університеті.
Ткаченко Ірина Євгенівна, методист. Науковий керівник – д.с.-г.н.,
доцент Сусол Р.Л. Дисертація на тему: «Оцінка продуктивних якостей та
генезису червоної білопоясої породи м’ясних свиней популяції Одеського
регіону», за спеціальністю 06.02.01 – Розведення та селекція тварин. Захист
планується в Полтавському інституті свинарства ім. О.В. Квасницького
УААН.
Савчук

Юрій

Олександрович,

асистент

кафедри

садівництва,

виноградарства, біології та хімії. Науковий керівник – доктор с.-г. наук,
професор Хреновськов Е.І., дисертація на тему: «Ефективність застосування
абсорбентів фелатних добрив при різних способах садіння виноградних
насаджень в промислових умовах півдня України», за спеціальністю 06.01.08
– Виноградарство. Захист планується ННЦ «Інститут виноградарства і
виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України.
97

Минзул Аліна Миколаївна,

аспірантка 3-ого року навчання (з

відривом від виробництва) кафедри садівництва, виноградарства, біології та
хімії. Науковий керівник доктор с.-г. наук, професор Хреновсков Е.І.,
дисертація на тему: «Агробіологічна і технологічна характеристика клонів
технічних сортів винограду в умовах півдня України», за спеціальністю
06.01.08

–

Виноградарство.

Захист

планується

ННЦ

«Інститут

виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України.
Гуніч Вікторія Володимирівна, асистент кафедри нормальної і
патологічної анатомії та патофізіології, аспірант випуску 2013 р. Науковий
керівник доктор ветеринарних наук, професор Борисевич Б.В. (НУБіП),
дисертація на тему: «Патоморфологічні зміни при нирковій недостатності
котів» зі спеціальності 16.00.02 – Патологія, онкологія та морфологія тварин.
Хохрякова Анастасія Іллівна, аспірантка 3-ого року навчання.
Науковий керівник – д.геогр.н., професор Михайлюк В.І. Дисертація на тему:
«Генетичні особливості і систематика ґрунтів міста Одеси», за спеціальністю
03.00.18 – Ґрунтознавство. Захист планується на засіданні спеціалізованої
ради Львівського національного університету імені Івана Франка.
Бондаренко Людмила Валеріївна, аспірантка 3-ого року навчання (з
відривом від виробництва) кафедри епізоотології та паразитології. Науковий
керівник – Богач Микола Володимирович, доктор вет. наук, професор,
директор Одеської дослідної станції ННЦ «Інститут експериментальної і
клінічної ветеринарної медицини», дисертація на тему: «Кишкові паразитози
овець (розповсюдження, патогенез та заходи боротьби» зі спеціальності
16.00.11 – Паразитологія. Захист планується в квітні на засіданні
спеціалізованої ради Львівського національного університету ветеринарної
медицини імені С. З. Ґжицького.
Пасніченко Олександра Сергіївна, аспірантка 3-ого року навчання.
Науковий керівник – д.вет.н., професор Ткачук С.А. Дисертація на тему:
«Морфологічні та біомеханічні закономірності скелету кінцівок качок
«Благоварського»

кросу

у

постнатальному

періоді

онтогенезу»,

за
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спеціальністю 16.00.02 – Патологія, онкологія і морфологія тварин. Захист
планується на засіданні спеціалізованої ради у Національному університеті
біоресурсів і природокористування України (м.Київ).
Бєров Євген Дмитрович, аспірант 3-ого року навчання. Науковий
керівник – д.с.-г.н., професор Юркевич Є.О. Дисертація на тему:
«Агробіологічне обґрунтування мінімізації обробітку ґрунту в органічному
землеробстві Південного Степу України», за спеціальністю 06.01.01 –
Загальне землеробство. Захист планується на засіданні спеціалізованої ради у
Національному університеті біоресурсів і природокористування України
(м.Київ).
Казанжі Альона Вікторівна, аспірант 3-ого року навчання. Науковий
керівник – д.е.н., професор Запша Г.М. Дисертація на тему: «Обліковоаналітичне забезпечення управління виробничою та зовнішньоекономічною
діяльністю господарюючих суб’єктів олійно-жирового під комплексу
України», за спеціальністю 08.00.09 – Бухгалтерський облік, аналіз і аудит.
Планується до захисту у 2018 році докторська дисертація:
Смирнова Наталія Василівна, доцент кафедри менеджменту. Науковий
консультант – д.е.н., проф. Запша Г.М. Дисертація на тему: «Управління
активами сільськогосподарських підприємств», за спеціальністю 08.00.04 –
Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності).
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Розділ 4. Виховна робота та студентське самоврядування
Організація виховного процесу в Університеті є пріоритетним
завданням науково-педагогічних працівників, що спонукає освітян до
пошуку нових шляхів якісного вдосконалення виховання студентської
молоді. ОДАУ за своїм статусом зобов’язаний професійно готувати не тільки
дипломованих фахівців, а й виховувати всебічно й гармонійно розвинених
громадян, підготовлених до соціальної та професійної діяльності в сучасному
суспільстві. З огляду на це, науково-педагогічний колектив формує у
студентів

насамперед

духовно-моральні

якостей

як

становлення майбутнього фахівця-аграрія. Викладачі,

домінуючі

для

куратори у своїй

роботі застосовують новітні технології виховання, чим суттєво впливають на
формування

особистісно-професійного розвитку майбутніх фахівців,

сприяють актуалізації їх внутрішніх резервів для повноцінної творчої
самореалізації в усіх сферах життєдіяльності.
У реалізації виховної роботи в університеті активну участь беруть
суспільно-гуманітарні

кафедри

університету

(кафедра

української

та

іноземних мов, кафедра філософії, історії і політології, секція фізичного
виховання), бібліотека, музей університету, лікарі студентської поліклініки
№21 м. Одеси, представники правоохоронних органів.
Упродовж 2017 року було проведено виховні заходи у позанавчальний
час:
- серія бесід зі студентами І-го курсу всіх факультетів на тему: «Столітня
історія ОДАУ: розвиток наукових та освітніх здобутків»;
- диспут зі студентами 5-го курсу інженерно-економічного факультету
напряму «Облік та аудит»

на тему: «Україна славна своїми синами й

доньками»;
- бесіди зі студентами І-х курсів факультету ветеринарної медицини та
біотехнологій на тему: «Розвиток аграрної освіти в Одеській області;
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Рис.10,11 Урочиста посвята у студенти «День знань»
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- бесіди зі студентами І-го курсу усіх факультетів щодо внеску Т.Г.
Шевченка у розвиток національної культури України на прикладі його
літературної спадщини;
- диспут зі студентами
біотехнологій

ІІІ курсу

факультету ветеринарної медицини та

на тему: «Незалежності України 26 років: що ми знаємо про

нашу історію».
Упродовж 2017 року студенти всіх факультетів разом з кураторами
переглянули вистави Одеського академічного українського театру ім.
В.С.Василька,

Одеського академічного театру музичної комедії ім.

М.Водяного, Одеського національного академічного театру опери та балету,
Одеського театру юного глядача. Було переглянуто 24 вистави та 2 балети.
В університеті стало доброю традицією розпочинати новий навчальний рік
урочистим святкуванням посвяти у студенти «Дня знань» (рис.10,11). У
жовтні 2017 році було проведено святковий концерт «Студентська осінь
першокурсника». У жовтні 2017 року відбулась інтелектуальна гра «Що?
Де? Коли?» серед першокурсників ОДАУ.
В ОДАУ активно діє студентське самоврядування, яке є невід’ємною
частиною

громадського

самоврядування.

Студентське самоврядування

об’єднує всіх студентів. Студенти мають право і можливість вирішувати
питання навчання і побуту, захисту своїх прав та інтересів, а також брати
участь в управлінні університету.
12 жовтня 2017р. в актовій залі ОДАУ відбулась Звітна конференція
студентської ради ОДАУ, де були присутні всі члени студентської ради,
делегати студентських рад факультетів, гуртожитків. Відбулися вибори
голови Студентської ради ОДАУ. Головою обрано студента факультету
ветеринарної медицини та біотехнологій Чігідіна Валерія.
Студентська рада ОДАУ традиційно організовує різноманітні заходи
не лише для проведення дозвілля, але й заохочує студентів до активного
навчального і громадського життя в університеті. Було організовано і
проведено наступні заходи:
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- Всеукраїнська

акція

майстер-клас

«Намалюй

свою

писанку»

(м.Львів), у ході її роботи студенти ознайомились з давніми
традиціями писанкарства;
- у травні 2017 року студенти взяли участь у молодіжному чемпіонаті
«Що? Де? Коли?» на міському рівні;
- у квітні 2017 року студентська рада університету провела «Тиждень
здоров’я». Мета заходів полягала у популяризації ведення здорового
способу життя серед молоді, антирекламі шкідливих звичок;
-

у березні 2017 року провели низку заходів із благоустрою

університетських територій, навчальних корпусів, студентських
гуртожитків (рис.12,13).

Рис.12,13 Студенти беруть активну участь у толоці
9 листопада 2017 року студенти і викладачі брали участь у
національному диктанті єднання з нагоди «Дня української писемності». Всі
охочі мали нагоду написати радіодиктант національної єдності «Наші пісні».
Студенти ОДАУ надають волонтерську допомогу у вигляді проведення
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тижнів благодійності та милосердя із збору продуктів і речей для
переселенців і дітей бійців АТО (березень-квітень 2017р.). Також відбулась
зустріч з воїнами АТО в червні 2017 року, які служили у складі Одеської
механізованої бригади. Студенти ОДАУ і професорсько-викладацький склад
допомагають у купівлі одягу та продуктів харчування.
Студенти ОДАУ взяли участь у роботі ХІХ Зльоту іменних стипендіатів і
відмінників навчання, який відбувся у травні 2017 р. в НУБІП України
(м.Київ).

Студенти

Голубенко

Олексій

і

Бернякович

Зінаїда

були

нагородженні за цікаві і змістовні доповіді на «круглих столах».
У квітні 2017 року в ОДАУ вперше було проведено захід «Студентські
агродебати» спільно з Німецьким політичним союзом за підтримки НМЦ
«Агроосвіта», за участю провідного консультанта НПС Ярошко Марії.
Студенти мали змогу довести на практиці свої знання (рис.14).

Рис.14. Студентські агродебати спільно з Німецьким політичним союзом за
підтримки НМЦ «Агроосвіта»
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У 2017 році студентська рада ОДАУ провела конкурс «Міс ОДАУ –
2017» та святкування усіх Днів факультетів.
16 листопада 2017 року в актовій залі Національного університету
«Одеська

морська

академія»

відбувся

гала-концерт

і

переможців фестивалю молодіжної творчості «Одеська

нагородження
хвиля 2017».

Фіналістом у номінації «Вокальне соло» став студент Жук Петро (5 курс
інженерно-економічного факультету), брати Назарій і Владислав Пирожуки
(2 курс факультету ветеринарної медицини та біотехнологій) посіли 3 місце у
номінації «Музична група», а хлопці і дівчата команди КВН «Все як було»
визнані як одні з кращих фіналістів цьогорічного фестивалю.
Студенти ОДАУ взяли участь у обласних відбіркових етапах
Міжнародного

мовно-літературного

конкурсу

студентської

VIII

молоді

ім.Т.Г.Шевченка та XVIII Міжнародному конкурсі з української мови
ім.П.Яцика (грудень 2017р.).
В університеті на достатньо високому рівні забезпечується реалізація
навчальної дисципліни «Фізичне виховання» при підготовці бакалаврів усіх
спеціальностей. Заняття фізичною культурою та спортом проводяться задля
зміцнення здоров'я, всебічного розвитку і спортивної досконалості, з метою
оволодіння навичками професійно-прикладної фізичної підготовки майбутніх
фахівців, формування сталої потреби щодо регулярних занять фізичними
вправами та спортом. Форми організації фізичного виховання в ОДАУ:
традиційна та секційна. Заняттями з фізичної культури зайняті 518 осіб, що
складає 40% студентів денної форми навчання (1 і 2 курси). Навчальна
дисципліна «Фізичне виховання» передбачена навчальними планами всіх
спеціальностей, за якими здійснюється підготовка в університеті, в обсязі 4
кредити ЄКТС (120 год.) та передбачено кількість занять за розкладом – 2
год. (1 пара) на тиждень.
З метою заохочення студентів до занять фізичною культурою та спортом в
ОДАУ створено спеціалізовані спортивні секції, які працюють за фіксованим
розкладом в обсязі 360 годин на рік (легка атлетика, баскетбол, футбол,
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настільний теніс, шахи, волейбол, регбі, гирьовий спорт). Також проводяться
лекційні курси на тему «Користь та вплив фізичних вправ на розвиток
організму». До спортивних секцій

залучено 6,7% студентів, а саме:

баскетбол – 1,1%, футбол – 1,3%, волейбол – 0,77%, гандбол – 0,58%,
настільний теніс – 0,48%, плавання – 0,38%, вільна та грекоримська боротьба
– 0,77%, самбо – 0,29%, дзюдо – 0,29%, регбі – 0,77%. Загалом у групах
спортивного вдосконалення займаються спортом 125 осіб.
Щорічно викладачі фізичного виховання проводять спартакіаду серед
студентів факультетів з 5 видів програми (футбол, баскетбол, шахи,
настільний теніс, волейбол).
У

2017

році

у

змаганнях

з баскетболу перше місце посів

агробіотехнологічний факультет, друге місце розподілили факультети
інженерно-економічний та ветеринарної медицини та біотехнологій.
У змаганнях з міні-футболу перше місце посів

агробіотехнологічний

факультет, друге місце – інженерно-економічний факультет, а у змаганнях з
волейболу перше місце – агробіотехнологічний факультет, друге місце посів
факультет ветеринарної медицини та біотехнологій.
За підсумками XXV обласних студентських ігор серед вищих
навчальних закладів у 2016 – 2017 навчальному році у комплексному заліку
Одеський державний аграрний університет посів 5-те місце.
Відзначилися студенти різних факультетів з наступних видів спорту:
баскетбол
біотехнологій

–

студенти

(Авгітова

агробіотехнологічного

факультету

Вікторія,
факультету

Новак

ветеринарної
Анастасія,

(Шнейдер

медицини
Міхова

Костянтин,

та

Надія),
Бєлоконь

Олександр, Коломацький Антон);
волейбол –

студенти агробіотехнологічного факультету (Кирильчук

Анастасія, Мацанська Марія), студенти факультету ветеринарної медицини
та біотехнологій (Семьонкіна Анастасія, Кушнір Марія, Каралаш Тетяна,
Тараненко Дмитро, Костров Василь, Мірошниченко Денис) (рис.15,17);
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регбі – студенти факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
(Коваленко Євгенія, Пасічко Оксана);
дзюдо – студент інженерно-економічного факультету Крижановський
Владислав, який посів призове 3 місце, а також відзначилися студенти
агробіотехнологічного факультету Сауляк Олесь та Портянко Роман;
футбол – студенти факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
(Тітаренко Станіслав,
факультету

(Андріїшин

Тіпсін Костянтин),
Максим),

студенти

інженерно-економічного
агробіотехнологічного

факультету (Чалий Михайло) (рис.16);
настільний теніс – студент факультету ветеринарної медицини та
біотехнологій Сігнаєвський Сергій.

Рис. 15,16 Спортивні команди з волейболу і міні-футболу

107

Рис. 17 Жіноча команда з волейболу
Студентка

3

курсу

факультету

ветеринарної

медицини

та

біотехнологій Дроздова Людмила стала чемпіоном України та універсіади
України з дзюдо.
Студентка факультету ветеринарної медицини та біотехнологій
Тихонова Катерина – призер чемпіонату України з футболу серед жінок.
Студентки жіночої збірної ОДАУ з футболу у листопаді 2017 року
взяли участь у товариському матчі присвяченому до Дня працівників
сільського господарства з жіночими
Ананьївського,

Біляївського,

збірними командами

Іванівського

районів

з футболу

Одеської

області

(рис.18,19).
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Рис.18,19 Жіноча збірна ОДАУ з міні-футболу
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Розділ 5. Міжнародне співробітництво
Одним з основних напрямів діяльності університету є розвиток
міжнародного

співробітництва,

підготовка

студентів

до

здійснення

професійної діяльності на рівні світових стандартів. Виконання відповідних
завдань в навчальному процесі полягає в:
- застосуванні досвіду провідних зарубіжних ВНЗ у визначенні спеціалізації,
вибіркових курсів, організації навчально-виховного процесу університету
загалом;
- висвітленні суспільно-політичних, правових, економічних, філологічних,
культурологічних, історичних та інших проблем з урахуванням світового
досвіду, в контексті взаємин України з іншими державами;
- поглибленому вивченні іноземних мов, наданні студентам навичок
побутового, офіційно-ділового, професійного спілкування, у зв’язку з чим
англійська мова є обов’язковою до вивчення на всіх факультетах
університету;
- системному залученні до навчального процесу, в тому числі під час
виробничих та навчальних практик, фахівців–іноземців, міжнародних фондів,
організацій, для підвищення практичної спрямованості підготовки студентів і
актуалізації набутих ними знань та вмінь;
- забезпеченні виконання програм короткострокового та довгострокового
стажування студентів за кордоном;
- впровадженні нових технологій навчання, визнаних як в Україні, так і за її
межами: інтенсивні методи навчання іноземних мов, модульно-рейтингова
система проміжного і підсумкового контролю та оцінки знань, різноманітні
види тестування, неформалізовані, популярні нині в світі методики ведення
семінарських занять, у формі «круглих столів», колоквіумів, «мозкових атак»
тощо.
Університетом

укладено

договори

про

співробітництво

із

закордонними університетами, науковими закладами та установами:
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1. Асоціацією із співробітництва в галузі сільського господарства,
екології і розвитку села в східній Європі (APOLLO e. V., Німеччина).
Проведення практик у 2016-2017 рр.
2. Федерацією «Обміни Франція – Україна». Співробітництво в галузі
організації стажування у Франції для студентів, викладачів, наукових
співробітників у 2015-2017 роках.
3. Державним аграрним університетом Молдови. Співробітництво в
галузі наукових досліджень, сприяння розвитку аграрної освіти, обмін
науково-педагогічними кадрами.
4.Західно-Казахстанським

аграрно-технічним

Жангир хана (Республіка Казахстан).

університетом

ім.

Співробітництво в галузі освіти і

науки: академічний обмін викладачами, аспірантами, студентами; організація
проходження практик і стажувань; обмін досвідом з впровадження та
розвитку передових методів навчання.
5. Меморандум про взаємну співпрацю у сфері технічної і професійної
освіти з Німецькою Академією сільського господарства DEULA.
6. Союз LOGO e.V. сільське господарство і екологічна рівновага з
Східною Європою. Проведення практик у 2016-2020 рр.
7. Угода про співпрацю з Люблінською Політехнікою.
8. Рамкова угода

про співробітництво між Вищою національною

сільськогосподарською школою м. Бордо (Франція) та консорціумом
українських університетів. Співробітництво в галузі природничих наук та
довкілля.
9. Технічним університетом Молдови (угода про співробітництво).
10.Менонітською

Асоціацією

Економічного

розвитку

(МАУР)

(меморандум про взаєморозуміння).
11. Союзом фермерів Баварії «Агроімпульс».
12. Консорциумом консалтингових компаній.
13.Університетом аграрних наук і ветеринарної медицини (Румунія, м.
Яси).
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Навчальні програми теоретичних курсів складено з урахуванням
аспекту міжнародних контактів України як в історичному плані, так і в плані
сучасного стану міжнародних відносин.
Важливим показником науково-методичного рівня навчального закладу
є використання результатів досліджень, авторських методик фахівців у вузах
інших країн світу.
В ОДАУ успішно працює науково-метрична база Google Scholar, у
2007 році інституційний репозитарій бібліотеки зареєстровано у міжнародній
системі ISNN, що сприяє популяризації власних досліджень та інновацій
через публікацію в міжнародних науко-метричних базах даних, створення
необхідних умов для сприяння:
- визнанню українських освітніх кваліфікацій (дипломів про вищу та
спеціальну освіту);
- розвитку можливостей додаткової європейської атестації якості знань
вітчизняних учених і фахівців;
- підвищенню рівня освітньої та професійної кваліфікації вітчизняних
фахівців у межах міжнародних програм додаткової освіти;
- забезпеченню міжнародної академічної та професійної мобільності
студентів, учених і фахівців;
-

підвищенню конкурентоспроможності вітчизняних навчальних

закладів на міжнародному ринку освіти та працевлаштування.
Надзвичайно важливою складовою частиною роботи університету є
виховання в майбутніх фахівців сприйняття різноманітності культурної
спадщини людства, толерантного ставлення один до одного, почуття поваги
до традицій, історії інших народів, прищеплення студентам навичок
спілкування відповідно до норм міжнародного протоколу і етикету як в
офіційних, так і в побутових ситуаціях.
Виконання цих завдань забезпечують кафедри університету, а саме:
- дружні зустрічі і вечори з нагоди національних свят країн, студенти з
яких навчаються в ОДАУ (рис. 20);
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- налагодження неформальних контактів зі студентами інших країн
через посольства, культурні центри, заклади освіти, міжнародні організації
(листування, культурні обміни делегаціями, спільні акції);
- налагодження контактів з українською діаспорою за кордоном.
Враховуючи проголошений курс на прискорення реформування
системи освіти, підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних
закладах України, впровадження Болонського процесу, університет активно
розвиває міжнародні зв’язки у сфері

науки, освіти і культури з

університетами-партнерами, науковими закладами і установами. Серед них:
Федеративна Республіка Німеччина, Республіка Польща, Французька
Республіка, Республіка Молдова, Республіка Казахстан, США.

Рис.20 Загальна інтернаціонально-виховна година на факультеті
ветеринарної медицини та біотехнологій
Основними напрямками є: обмін досвідом з організації навчального
процесу та методики викладання, обмін запрошеннями для участі в науковометодичних конференціях та семінарах, які проводять в університетах, обмін
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навчальних

планів,

навчально-методичною

літературою

та

різними

програмами, обмін викладачами, студентами, спільна підготовка і видання
наукових посібників, участь у реалізації грантових проектів.
У 2017 році за підтримки Українського проекту бізнес - розвитку
плодоовочівництва
(МЕDA)

(Канада)

та Меннонітської
студентки

3

ассоціації економічного розвитку
курсу

спеціальності

менеджмент

економічного факультету Щетина Т. та Трофімова М. пройшли стажування
на посадах маркетолога в Агрофірмі «Евріка».
У 2017-18 навчальному році кафедра менеджменту продовжує
співпрацю з Українським проектом бізнес - розвитку плодоовочівництва,
одним із пріоритетів діяльності якого є сприяння удосконаленню практичної
підготовки студентів.
За рахунок фінансової підтримки Проекту МЕDA у вересні-жовтні
2017-2018 навчального року кафедрою менеджменту спільно з Одеською
обласною сільськогосподарською дорадчою службою «Центр розвитку та
правової підтримки села» проведено в рамках реалізації Українського
проекту бізнес-розвитку плодоовочівництва дні практичної підготовки
студентів спеціальності менеджмент:
18 вересня 2017 року в СТОВ «Роздільнянське» (м. Роздільна) для
студентів 3 курсу на тему «Управління виробничою

та маркетинговою

діяльністю підприємства »;
20 вересня 2017 року в СТОВ «Агрофірма» Петродолинська»
(Овідіопольський район) для студентів 4 курсу на тему «Проблеми
управління персоналом в сучасних агарних підприємствах»;
20 вересня 2017 року на овочевій торговельній базі «Югторгсервис»
(м. Одеса) для студентів 4 курсу на тему «Дистрибуція та логістика на
плодоовочевому ринку».
17-18 жовтня 2017 року в рамках співпраці з Українським проектом
бізнес-розвитку плодоовочівництва проведено тренінг для студентів 4 і 5
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курсів та тему: «Сучасні комп’ютерні технології в управлінні

аграрним

бізнесом». Згідно програми тренінгу розглянуті:
1.

Інструменти аналізу ринків плодоовочівництва міжнародного
торгового центру (ІТС)

(характеристика онлайн-платформи

Trade Map).
2.

Застосування

бізнес-калькулятору

в

аграрному

бізнесі

(можливості бізнес-калькулятора для планування та аналізу
фінансових показників для малих та середніх товаровиробників).
Делегація Одеського державного аграрного університету у складі
ректора університету Корлюка С. С., завідувача кафедри ветеринарної
гігієни, санітарії і експертизи Тарасенко Л. О., завідувача кафедри
землеустрою і кадастру Михайлюка В. І., доцента кафедри ветеринарної
гігієни, санітарії і експертизи Хімич М. С., доцента кафедри епізоотології та
паразитології Іовенка А. В., асистента кафедри ветеринарної гігієни, санітарії
і експертизи Півень О. Т. взяла участь у роботі міжнародного наукового
симпозіуму «MODERN ANIMAL HUSBANDRY – FOOD SAFETY AND
DURABLE DEVELOPMENT», який відбувся 19˗20 жовтня 2017 року на базі
Університету аграрних наук і ветеринарної медицини Яси (University of
Agricultural Sciences and Veterinary Medicine Iasi), Румунія.
Студенти Університету у 2017 році проходили виробничі практики за
кордоном:
-

студент 4 курсу агробіотехнологічного факультету Омаїдзе

Олександр – за програмою «Аполло», Німеччина (рис.21,22);
- студенти 5 курсу агробіотехнологічного факультету Сімонов Ілля,
Гуцулюк Дмитро – у фермерських господарствах Франції.
Завідувач кафедри української та іноземних мов, доцент Насакіна С.В.
брала участь у XXVI Міжнародному конкурсі з ономастики на базі
Дебреценського університету (Угорщина).
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Рис.21,22 Студент 4 курсу агробіотехнологічного факультету Омаїдзе
Олександр на практиці за програмою «Аполло», Німеччина
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Робота відділу направлена на реалізацію мети і завдань, передбачених
Статутом університету та Положенням про відділ по роботі з іноземними
громадянами.
Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами та
іншими актами України, укладеними угодами, договорами стосовно
міжнародного співробітництва України з іншими державами, нормами
міжнародного права з питань науки, освіти і культури.
У 2017-2018 навчальному році в ОДАУ навчається 178 іноземних
громадян з 23 країн світу (Азербайджанська Республіка, Алжирська Народна
Демократична

Республіка,

Арабська

Республіка

Єгипет,

Грузія,

Демократична Республіка Конго, Держава Лівія, Китайська Народна
Республіка, Нігерія, Королівство Марокко, Молдова, Ліванська Республіка,
Палестина, Республіка Гвінея, Республіка Ірак, Республіка Конго, Республіка
Корея, Республіка Туніс, Республіка Туркменістан, Республіка Узбекистан та
ін. (табл.31).

№
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16

Таблиця31
Контингент іноземних громадян у 2017-2018 навчальному році
Країна
Кількість іноземних
громадян
Азербайджанська Республіка
5
Алжирська Народна Демократична
11
Республіка (АНДР)
Бангладеш
1
Арабська Республіка Єгипет
1
Грузія
1
Демократична Республіка Конго
6
Держава Лівія
4
Китайська Народна Республіка
22
Нігерія
2
Королівство Марокко
57
Молдова
1
Ліванська Республіка
1
Пакистан
1
Республіка Гвінея
2
Республіка Ірак
5
Республіка Корея
1
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17
18
19
20
21
22

Республіка Туніс
Республіка Туркменістан
Республіка Узбекистан
Сирійська Арабська Республіка
Судан
Турецька Республіка
Разом:

14
4
1
1
1
42
184

З них на підготовчому відділенні навчається 114 осіб, за базовими
акредитованими напрямами (спеціальностями) в університеті – 70 особи, в
аспірантурі – 1 особа.
На
навчання
за
базовими
акредитованими
напрямами
(спеціальностями) у 2017-2018 навчальному році зараховано 35 осіб на 1
курс на інженерно-економічний, агробіотехнологічний факультети, а також
факультет ветеринарної медицини та біотехнологій.
Таблиця 32
Контингент іноземних громадян, зарахованих на підготовче відділення
у 2017-2018 навчальному році
Країна
Кількість іноземних
№
громадян
Алжирська
Народна
Демократична
4
1
Республіка
2
Арабська Республіка Єгипет
1
3
Китайська Народна Республіка
10
4
Сирія
1
5
Королівство Марокко
47
6
Лівія
2
7
Нігерія
2
8
Пакистан
1
9
Республіка Гвінея
1
10 Республіка Ірак
2
11 Республіка Туніс
4
12 Турецька Республіка
39
13 Разом:
114
Станом на 15.11.2017 року на 2017-2018 н. р. видано 228 запрошень на
навчання в університеті для слухачів підготовчого відділення(рис.23,24).
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Рис. 23,24 Слухачі підготовчого відділення

Розділ 6. Робота бібліотеки університету
Бібліотека ОДАУ як інформаційно-культурний та освітній центр
університету працює відповідно до Закону України «Про бібліотеки та
бібліотечну справу» (із змінами та доповненнями), «Положенням про
бібліотеку ОДАУ», згідно затвердженому плану роботи.
Робота бібліотеки полягає в забезпеченні доступності документів,
інформації, знань для ефективного розвитку освітньої та наукової діяльності.
Протягом
забезпечення,

2017

року

розширювалися

удосконалювалося
власні

бази

комп’ютерно-технічне
даних,

поповнювався

електронний каталог та Інституційний репозитарій, залучалися читачі.
Провідними

видами

діяльності

бібліотеки

є:

диференційоване

обслуговування читачів, комплектування та наукова обробка літератури;
довідково-бібліографічна, методична та інформаційна робота; опанування
новітніми інформаційними технологіями; робота щодо збереження фонду.
Якісне комплектування фонду, від якого залежить навчальний
процес в

університеті, здійснюється за заявками кафедр із зазначенням
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дисципліни, фаху або наукового напрямку факультетів, на основі пропозицій
видавництв.
У 2017 р. на закупівлю літератури було витрачено 45546.11 грн.,
отримано навч. літератури – 470 прим., науково-методичної – 527 прим.,
журналів – 74 назв, прим. – 450. На періодичні видання було витрачено
49999,82 тис. грн.
Фонд бібліотеки поповнюється навчальними та науковими виданнями
за допомогою книгообміну, маємо найбільший обмінний фонд серед
бібліотек аграрних вузів – 22504 прим. У 2017 році за книгообміном було
отримано 27 прим., та відправлено 66 прим. Партнерів за книгообміном – 64.
Функціонує наукометрична база Google-Scholar (Гугл-Академія), до
якої входять праці вчених ОДАУ. Гугл-Академія надає можливість авторам
відстежувати бібліографічні посилання на свої статті. Індекс цитування
складає - 32138. Кількість цитованих документів – 3334.
У звітному році Інституційний репозитарій був зареєстрований у
міжнародній системі ISNN. На сьогоднішній день кількість документів в
репозитарії становить – 1416 примірників. Планується

реєстрація

репозитарію в інших міжнародних реєстрах.
У 2017 р. був налагоджений доступ до наукометричної бази даних
Web of Science. Було ознайомлено викладачів та аспірантів з особливостями
роботи даної бази.
У поточному році згідно з Постановою Кабінету Міністрів України
від 22 березня 2017 р. № 177 «Про припинення використання Бібліотечнобібліографічної класифікації та впровадження Універсальної десяткової
класифікації», що, в свою чергу, передбачає відмову від використання
бібліотечно-бібліографічної

класифікації

та

бібліотек-користувачів

універсальну

десяткову

на

поступове

переведення

класифікацію

як

міжнародну систему. Тому у бібліотеці Одеського державного аграрного
університету відбулася Бібліотечна рада провідних фахівців, на якій було
прийнято рішення щодо впровадження даної системи у роботу бібліотеки.
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Важливу роль
відіграє електронний

в інформаційному

каталог,

який

забезпеченні

користувачів

можливість

здійснювати

дає

високоякісний та швидкий пошук літератури за різними напрямками
одночасно.
Продовжується

робота

з

поповнення

повнотекстової

бази

«Електронні видання бібліотеки ОДАУ». Сьогодні фонд налічує 85 книг на
електронних носіях.
Першочерговим

напрямом

роботи

бібліотеки

ОДАУ

є

обслуговування читачів – студентів, аспірантів, професорсько-викладацького
складу. До послуг читачів – 3 читальні зали, зала електронних технологій,
абонемент художньої літератури, два абонементи навчальної літератури
(основний та на факультеті ветеринарної медицини). Триває інвентаризація
фонду читальної зали періодики та сектору художньої літератури,
перевіряються книжкові фонди кафедр.
З метою задоволення інформаційних потреб науковців, викладачів
та студентів, у залі електронних технологій налагоджено користування
мережею

Інтернет,

програмою

«УФД-Бібліотека»,

Інституційним

депозитарієм. Ведеться систематичний контроль за технічним станом
комп’ютерного парку та мережевого обладнання. Цілодобово працює
електронний каталог та Інституційний репозитарій.
Особлива увага приділяється роботі

щодо індивідуального

інформування професорсько-викладацького складу університету: системою
вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ) охоплено 45 респондентів.
Інформація щодо нових надходжень надається щоквартально (на електронну
адресу респондента) за 182 темами і використовується в науково-дослідній
діяльності та навчальній роботі.
У звітному році було проведено 4 Бібліотечні ради за участю голів
методичних комісій факультетів, фахівців бібліотеки та керівництва
університету і 5 засідань Ради провідних фахівців бібліотеки. Розглядалися
питання: комплектування фонду необхідною професійною літературою,
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періодичними та електронними виданнями; наповнення Інституційного
репозитарію ОДАУ; особловості роботи наукометричної бази даних Web of
Science; перехід бібліотеки на систему УДК; покращення відвідування
читачами бібліотеки; ліквідація заборгованості читачів, тощо.
Протягом року проводилися інформаційно-масові заходи: тематичні
книжкові виставки, виставки літератури для фахівців-дипломників; постійно
подається інформація про нові надходження на бібліотечний блог,
оновлюється інформація на сайті університету. Всього відвідувань з часу
створення інформаційного блогу (червень 2014 р.) – 14116.
Проводиться систематична робота з популяризації бібліотечного
фонду та підтримки іміджу бібліотеки. Працівники бібліотеки ОДАУ
надають допомогу в проведенні масових заходів - днів кафедр і факультетів,
кураторських годин, лекцій, літературних віталень, розробці сценаріїв і
пошуку матеріалів до них.
У звітному році було розроблено 2 покажчики: «Праці вчених
ОДАУ: Частина 2. В-Г.», «О.Й. Карунський: бібліографічний покажчик».
Проводиться традиційний лекційно-практичний курс «Основи
бібліотечно-бібліографічних та інформаційних знань» (60 год.). для
студентів-першокурсників на всіх факультетах університету. Також окремо
проводиться практичний курс з наукометричних знань та наукової
бібліографічної роботи для магістрантів та аспірантів.
Для належного забезпечення виконання Державної програми щодо
збереження фондів, а також для повноцінного функціонування книгосховища
потрібне розширення площ для розташування частини фонду, який з часів
переміщення знаходиться у запакованому стані, і доступ до нього
обмежений.
Усі співробітники бібліотеки (20 осіб) – це досвідчені фахівці зі
стажем роботи, які на своєму робочому місці гідно виконують професійні
обов’язки, постійно підвищують свій фаховий та культурний рівень, беруть
участь у семінарах, конференціях, що їх проводять провідні бібліотеки міста.
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Розділ 7. Фінансова діяльність
Фінансово-господарська діяльність університету здійснюється за рахунок
фінансування з Державного бюджету України та за рахунок надходження
власних коштів, а саме:
- за послуги з контрактного навчання, підготовки, перепідготовки,
підвищення кваліфікації кадрів;
- за проживання у гуртожитках, доходи їдальні та спортивнооздоровчого табору “Лукомор’я”;
- орендна плата;
- доходи від реалізації металобрухту, макулатури та інші.

План використання коштів загального фонду
кошторису на 2017 рік (млн. грн.)
Надходження, всього - 43436700
оплата праці та нарахування на неї - 32714300 (75,3%)
оплата комунальних послуг - 3004200 (6,9%)
стипендія - 6244400 (14,5%)
харчування та інше забезпечення студентів-сиріт - 1443800 (3,3%)
3,3%
14,5%

6,9%
75,3%

У 2017 році, згідно із затвердженим Міністерством освіти і науки
України кошторисом заплановано отримати 69,6 млн. грн., в тому числі за
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загальним фондом 43,4 млн. грн. за спеціальним фондом (власні
надходження) 26,2 млн. грн.
Таблиця 33

План використання коштів на 2017 рік, грн
Показники

ВИДАТКИ,
ВСЬОГО

Загальний фонд

Спеціальний фонд

Разом

% до заг.
Суми

43 436 700

100,0

26 212 029

100,0

69 648 729

100,0

32 714 300

75,3

16 609 720

63,4

49 324 020

70,8

1210100

4,6

1210100

1,7

90 000

0,3

90 000

0,1

1 000 100

3,8

1 000 100

1,4

податки

849 900

3,2

849 900

1,2

відрядження

81 947

0,3

81 947

0,1

5 153 263

19,7

8 157 463

11,7

1 126 000

4,3

1 126 000

1,6

90 999

0,3

1 604 199

2,3

з них
оплата праці та
нарахування на
неї
придбання
предметів
постачання та
матеріалів
продукти
харчування
послуги та
роботи
сторонніх
організацій

комунальні
послуги
придбання
обладнання та
предметів
довгострокового
користування
стипендіяаспіранти
стипендіястуденти
забезпечення
студентів-сиріт

3 004 200

6,9

1 513 200

3,5

4 761 200

11,0

4 761 200

6,8

1 443 800

3,3

1 443 800

2,1
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При цьому, варто зазначити, що видатки із заробітної плати, оплати
податків, комунальних послуг, стипендій та соціальної допомоги студентамсиротам складають 95 % від загальної суми видатків.
За рахунок державного бюджету у 2017 році профінансовані витрати
пов’язані з оплатою праці, частковою оплатою комунальних послуг,
виплатою стипендій, соціальним забезпеченням студентів, які є сиротами.
Таблиця 34
Використання коштів
загального фонду кошторису за 11 місяців 2017 рік
2016 рік
Показники

ВИДАТКИ, ВСЬОГО

з

них:
оплата праці та
нарахування на неї
в т.ч. КЕКВ 2111
КЕКВ 2120
оплата комунальних
послуг
стипендії
забезпечення
студентів, які є
сиротами (продукти
харчування, одяг,
матеріальна допомога)

2017рік

У%

2017 до 2016
року

фактично
отримано

затверджено
кошторисом

фактично
отримано на
01.12.2017

(+,-)

35 822 200

43 436 700

33 739 270

100,0

7 614 500

23 028 375

32 714 300

25 372 895

75,2

9 685 925

18 946 900
4 081 475

26 910 300
5 804 000

20 879 736
4 493 160

61,9
13,3

7 963 400
1 722 525

2 836 096

3 004 200

1 864 665

5,5

168 104

8 692 343

6 274 400

5 414 055

16,0

-2 417 943

1 265 386

1 443 800

1 087 655

3,2

178 414

Аналіз фінансової діяльності університету свідчить про те, що
основним джерелом забезпечення господарських потреб університету є його
власні надходження.
Так, за 11 місяців 2017 року університетом за надані послуги з освіти,
від господарчої та виробничої діяльності, за оренду та реалізацію майна
отримано 21,1 млн. грн.
Основною доходною частиною власних надходжень є оплата за освітні
послуги, яка складає 14,0 млн. грн. або 66,7 % від усіх надходжень.
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Таблиця 35
Надходження та використання коштів
спеціального фонду кошторису за 11 місяців 2017 року
Показники

НАДХОДЖЕННЯ, ВСЬОГО
з них:
плата за навчання, доходи від наукової
діяльності
проживання у гуртожитках, доходи їдальні,
СОТ Лукомор’я
орендна плата
інші надходження (металобрухт тощо)
ВИДАТКИ, ВСЬОГО
з них

За 11 місяців 2017 рік

У%

21 052 446

100,0

14 034 753

66,7

6 749 415

32,1

261 533

1,2

6 745

0,03

17 839 409

100,0

з них:

оплата праці та нарахування на неї

12 948 602

72,6

КЕКВ 2111

10 658 168

59,7

КЕКВ 2120

2 290 434

12,8

придбання предметів постачання та
матеріалів

1 529 723

8,6

88 832

0,5

1 136 269

6,4

43 091

0,2

1 076 436

6,0

придбання обладнання та предметів
довгострокового користування

115 554

0,6

інші видатки (податки, навчання
співробітників тощо)

900 903

5,1

продукти харчування
послуги та роботи сторонніх організацій
відрядження
комунальні послуги

Залишок коштів на 01.12.2017 р.

8 212 165
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Поточних, депозитних гривневих рахунків в установах комерційних
банків в університеті немає. У відділенні № 558 АТ "УкрСиббанк" на ім’я
університету відкрито валютний рахунок.
Розділ 8. Господарська діяльність
Загальна площа матеріально-технічної бази університету складає
63789,72 тис. кв. м, в тому числі навчальні корпуси – 35194,93 кв. м.,
студентські гуртожитки – 22802,4 тис. кв. м та інші об’єкти – 5792,39 кв. м.
Станом на 01.12. 2017 року на балансі Одеського державного аграрного
університету обліковується 16 споруд, з них: 4 навчальних корпуси, 4
студентських гуртожитків та 8 господарських будівель, а також технологічні
споруди,

що

забезпечують

життєдіяльність

університету

–

три

трансформаторні підстанції, інженерні мережі (теплопостачання, гарячого та
холодного водопостачання, каналізаційні, електричні, мережі зв’язку,
телекомунікації тощо).
Обліковуються дві земельні ділянки загальною площею 356 га.,
розміщені за адресою: Молодіжненська сільська рада Овідіопольського
району

Одеської

області

кадастрові

№

№

5123782000:01:003:0002,

5123782000:01:003:0003, що посвідчується державними акти на право
постійного користування земельною ділянкою серії ЯЯ від 205937 та серії ЯЯ
від 205936 від 01.03.2010 року. Земельні ділянки використовуються у
навчальному процесі ОДАУ, а саме – забезпечується підготовка майбутніх
фахівців у процесі проходження виробничих практик. Також проводяться
наукові дослідження.
На виконання наказу № 486 від 28.03.2017 року Міністерства освіти і
науки України у 2017 році проведено державну реєстрацію речових прав на
нерухоме майно, що

перебуває на балансі

університету на праві

господарського відання, а саме:
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Таблиця 36
№
з.п.

Інвентарний
номер

Індексний
номер
витягу про
реєстрацію

1

32173

90539055

2

32175

92164294

3

32183

91975842

4

32178

91980337

5

32177

92149699

6

32176

92025571

7

32180

91989832

8

32182

93633992

Назва майна

Місцезнаходження майна

Навчальний
м. Одеса, вул.
корпус №2
Пантелеймонівська,13
Навчальний
м. Одеса, вул.
корпус №3
Краснова, 3 а
Навчальний
м. Одеса, пров.
корпус № 4
Матросова,6
Гуртожиток
м. Одеса, вул.
№1
Семінарська, 9
Гуртожиток
м. Одеса, пров.
№2
Матросова, 4
Гуртожиток
м. Одеса, вул.
№4
Терешкової, 17
Гуртожиток
м. Одеса, вул.
№5
Канатна,98
Навчальна
Одеська обл.
лабораторія
Овідіопольський р-н,
сільськогоспо
с. Мізікевича, вул.
дарської
Лабораторна 2 а
техніки

Площа/розмір
об’єкта, кв.м.

4328,0
6730,9
12921,4
4262,7
2520,8
4081,7
11937,2

333,3

Готуються документи для проведення державної реєстрації інших
об’єктів нерухомого майна, що перебувають на балансі університету,
місцезнаходження яких в Овідіопольському районі Одеської області.
На виконання Закону України «Про публічні закупівлі», для ефективної
організації діяльності Одеського державного аграрного університету на 2017
рік Тендерним комітетом університету розроблено та затверджено Річний
план закупівель на загальну суму 7284461,64 (сім мільйонів двісті вісімдесят
чотири тисячі чотириста шістдесят одна грн., 64 коп.).
З метою безперервної роботи та діяльності навчальних корпусів та
студентських гуртожитків було проведено переговорну процедуру закупівлі
із суб’єктами господарювання:
- договір про закупівлю послуг центрального водопостачання із
Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», на загальну суму
704 605,20 грн. (сімсот чотири тисячі шістсот п’ять гривень, 20 коп.);
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- договір про закупівлю послуг центрального водовідведення із
Товариством з обмеженою відповідальністю «ІНФОКС», на загальну суму
534 157,20 грн. (п’ятсот тридцять чотири тисячі сто п’ятдесят сім гривень, 20
коп.);
-

договір про закупівлю послуг теплопостачання з Комунальним

підприємством «Теплопостачання міста Одеси» на загальну суму 2 963
882,40 (два мільйони дев’ятсот шістдесят три тисячі вісімсот вісімдесят дві
гривні, 40 коп.);
- договір на закупівлю електричної енергії з Публiчним акцiонерним
товариством «Одесаобленерго» на загальну суму 2 963 882,40 грн. (два
мільйони дев’ятсот шістдесят три тисячі вісімсот вісімдесят дві гривні, 40
коп.).
Два студентські гуртожитки університету забезпечені газопостачанням,
відповідно укладений договір на загальну суму 60 741,80 грн.
Відповідно до статті 4 Закону України «Про публічні закупівлі»
тендерним комітетом університету було розроблено та затверджено Додаток
до Річного плану закупівель товарів робіт і послуг, що здійснюється без
використання електронної системи на 2017 рік, а також протягом року
вносилися відповідні зміни до нього, що опубліковувалися в електронній
системі zakupki.prom.ua.
Відповідно до Закону України «Про відкритість використання
публічних коштів» станом на 01.12.2017 року укладено 107 договорів на
відповідні товари, роботи та послуги, про що опубліковані звіти на Єдиному
веб-порталі використання публічних коштів E-Data.gov.ua.
Станом на 01 грудня 2017 року закуплено та проведено оплату за
укладеними договорами (окрім комунальних):
- товарів – 1 760 829,00 грн.
- послуг – 1 136 268,00 грн.
- робіт – 1 115 500,00 грн.
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Серед них:
-

конструкторські

матеріали

для

поточного

ремонту

покрівлі

навчального корпусу № 3 – 246 514,96 грн.
- добрива різні (нітроамофоска) – 192 000,00 грн.
- паливно-мастильні матеріали –161 162,30 грн.
- канцелярські товари – 39 819,94 грн.
- виготовлення друкованої продукції, а саме: залікові книжки,
студентські квитки, дипломи та додатки до них тощо – 69 023,50 грн.
- навчальна та наукова література (періодичні видання та навчальні
посібники) – 81 376,00 грн.
- телефонне обслуговування та послуги інтернет-зв’язку – 129 042,00
грн.
- технічне обслуговування та поточний ремонт комп’ютерної техніки –
99 936,00 грн.
- заправка тонерів та заміна запчастин до комп’ютерів – 89 750,00 грн.
- відновлення програмного забезпечення – 99 600,00 грн.
- технічне обслуговування ліфтів та ремонт – 54 828,00 грн.
- прання білизни – 30 000,00 грн.
- вивезення сміття – 60 604,00 грн.
- годівля тварин – 97 000,00 грн.
- чищення вентиляційних каналів – 3699,00 грн.
- закупка та перезарядка вогнегасників, іншого протипожежного
устаткування – 58 095,30 грн.
- навчання працівників (електриків, працівників керівного складу з
питань охорони праці та техніки безпеки тощо) – 8 801,55 грн.
- закупівля миючих засобів – 58 800,00 грн.
- лаки, фарби – 58 100,00 грн.
- сантехнічні матеріали – 74 567,07 грн.
- послуги охорони – 195 000,00 грн.
- дератизація та боротьба зі шкідниками – 61 815,06 грн.
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- послуги, пов’язані з виробництвом сільськогосподарської продукції –
183 400,00 грн.
- закупка зерна для посівів – 148 000,00 грн.
- електричний насос для гуртожитку – 19 327,00 грн.
- автоматика для воріт – 14 850,00 грн.
Оплата комунальних послуг та енергоносіїв станом на 01.12.2017 р.:
- теплопостачання – 430 321,00 грн.
- водопостачання і водовідведення – 959 824,00 грн.
- енергопостачання – 1 410 631,00 грн.
- природній газ – 140 322,00 грн.
За 11 місяців 2017 року в порівнянні з 2016 роком, університетом
використано енергоресурсів в натуральних показниках в розрізі:
Таблиця 37
Натуральні показники
Енергоресурси

2016 р.

2017 р.

Електроенергія

2086,63 кВт

1750,700 кВт

Природний газ

13,987 м3

14,565 м3

58,389 тис. куб. м.

65,350 тис. куб. м.

1375,1 Гкал.

942,7 Гкал

Водопостачання та водовідведення
Теплова енергія

В університеті в літній канікулярний період функціонує студентськооздоровчий табір «Лукомор’я», який має державний акт на земельну ділянку,
розміщену під будівлями. У літній період 2017 року СОТ «Лукомор’я» був
своєчасно підготовлений до початку своєї роботи, в результаті чого
оздоровилось 202 особи (табл.38).
Господарська частина університету здійснює свою роботу відповідно
до робочих планів на 2016-2017 та 2017-2018 навчальні роки. Де визначено
перелік поточних ремонтів, закупівлі необхідних товарів та послуг, основні
завдання на поточний період.
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Таблиця 38
Показники роботи СОТ «Лукомор’я» за 2016 р. та 2017 р.
Витрати , грн.:

за 2016 р.

за 2017 р.

Заробітна плата

61707,88

36437,06

Нарахування на заробітну плату

13347,89

8136,06

Предмети і матеріали

74745,5

8147,94

Продукти харчування

247916,39

88832,05

Послуги

122111,44

108630,62

Податки та.ін.

133966,46

7965,42

Електроенергія

31094,79

21813,5

Капітальні видатки

9100

0

Разом витрат:

693990,35

279962,65

З метою проведення капітальних, поточних та профілактичних
ремонтів на об’єктах університету господарською частиною було розроблено
заходи з підготовки об’єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017
та 2017-2018 навчальних років, підготовки до роботи на початок навчального
року та плани робіт структурних підрозділів господарської частини.
У 2017 році виконано переважно аварійні роботи за рахунок коштів
спеціального фонду.
Виконавцем робіт університету заплановано вибірковий ремонт
аудиторій,

приміщень

загального

користування,

локальних

ремонтів

покрівель та шиферних дахів, підлог.
Проведено:
- капітальний ремонт теплотраси довжиною 510 метрів навчального
корпусу № 3 Одеського державного аграрного університету (за адресою:
вул. Краснова, 3-а) на загальну суму 549 732,00 гривень;
-

гідроізоляцію

покрівлі

навчального

корпусу

№

3 Одеського

державного аграрного університету (за адресою: вул. Краснова, 3-а) площею
830 кв. м. на загальну суму 303 705,96 гривень;
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- заміну трубопроводу до студентського гуртожитку № 1(за адресою:
вул. Семінарська, 9) на загальну суму 11511,60 гривень.
У студентському гуртожитку № 4 проведено поточний ремонт 42
житлових кімнат та 2 душових кімнат.
У студентському гуртожитку № 1 проведено поточний ремонт душових
кімнат та санвузлів.
У 2017 році виконано наступні роботи електротехнічною службою
Одеського державного аграрного університету:
1. Ревізійний ремонт та очистка від пилу та бруду електрообладнання
трансформаторних підстанцій:
-

ТП-2704 – вул. Семінарська,9а;

-

ТП-2573 – вул. Канатна,98;

-

ТП-257 – СОТ “Лукомор’я”.

2. СОТ “Лукомор’я”:
-

очистка від пилу та бруду діючого електрообладнання;

-

ревізійний ремонт та налагодження стовпового високовольтного

силового рубильника на 10КВ на опорі;
-

ремонт та налагодження електрообладнання силових електрощитів,

кухонних електроплит, діючого контура заземлення, рубильників на кухонне
електро-обладнання;
-

відновлення та ремонт системи освітлення їдальні.

3. Навчальний корпус №1 ОДАУ (за адресою: вул.Канатна, 99):
-

реконструкція електромережі та заміна вуличних світильників по

периметру в кількості 7шт. на LED – енергоефективні;
-

електромонтажні роботи в ауд.№206 по заміні всіх розеток, вимикачів

та люмінесцентних світильників на LED панелі в кількості 12 шт;
-

ремонт електромережі та відновлення освітлення в приміщеннях.

4. Навчальний корпус №2 ОДАУ (за адресою: вул. Пантелеймонівська,
13). Електромонтажні роботи:
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-

встановлення

сигнальної

електромережі

довжиною

58м

для

підключення дублюючого сигналу тривоги розсувних воріт;
-

встановлення

додаткової

електромережі

20м

для

окремого

підключення стояка електровентиляції туалетів;
-

встановлення додаткової електромережі 12м для підключення бойлера

через УЗО в жіночому туалеті на 1-му поверсі;
-

регулярний ремонт та очистка наявних кондиціонерів.

5. Навчальний корпус №3 ОДАУ (за адресою: вул. Краснова, 3-а).
Електромонтажні роботи:
-

встановлення

сигнальної

електромережі

довжиною

158м

для

підключення дублюючої сирени - сигналу тривоги проникнення до
багатопрофільної лабораторії;
-

реконструкція

електромережі

та

часткова

заміна

вуличних

світильників по периметру корпусу в кількості 5 шт. на LED –
енергоефективні;
-

заміна електромережі на мідну в деяких приміщеннях 5-поверхового

комплексу.
6. Студентський

гуртожиток

№5

(за

адресою:

вул.Канатна,

98).

Електромонтажні роботи:
-

відновлення роботи автоматичних воріт шляхом реконструкції та

переведення в режим ручного управління;
-

контрольоване обмеження роботи кухонних електроплит на 4-му та 5-

му поверхах 5-ти поверхівки шляхом реконструкції силової електромережі та
встановлення двох контакторів 3-ої величини, що контролюються добовим
таймером;
-

виконано значну заміну алюмінієвої проводки на мідну в житлових

приміщеннях.
7. Студентський гуртожиток №1 (за адресою: вул. Семінарська, 9).
Електромонтажні роботи:
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-

реконструкція електромережі вуличного освітлення та встановлення

вуличних світильників в кількості 2шт. на LED – енергоефективні;
8. Всього відремонтовано:
-

світильників – близько до 70 шт.

-

вимикачів – близько до 36 шт.

-

розеток – близько до 84 шт.

-

доз - близько до 23т.

-

пошкоджень внутрішньої електромережі - близько до 5 ліній

електроспоживання.
В університеті розроблено та затверджено Комплексний план дій з
протипожежного захисту. Згідно якого: проведено планові та позапланові
інструктажі з питань неухильного виконання вимог техногенної і пожежної
безпеки в університеті, перевірка шляхів евакуації та запасних виходів;
проведено позапланові тренування з евакуації учасників навчальновиховного процесу у разі виникнення пожежі; призначено відповідальних
осіб за пожежну безпеку в структурних підрозділах ОДАУ.
Створена та діє добровільна пожежна дружина. Керівний склад та
посадові особи відділу охорони праці Одеського державного аграрного
університету 21 червня 2017 року на базі Одеської національної академії
харчових

технологій

пройшли

перевірку

знань

з

питань

безпеки

життєдіяльності та отримали відповідні посвідчення (наказ № 1239
Міністерства освіти і науки України від 26.11.2015 року) (рис. 25-28).
Студентські гуртожитки та навчальні корпуси на 100 % забезпечені
первинними засобами пожежогасіння. Проведено планову перезарядку
вогнегасників тощо.
З метою забезпечення цивільного захисту на всій території ОДАУ
працює комісія

з надзвичайних ситуацій. Розроблено Положення про

комісію, функціональні обов’язки посадових осіб, завдання у надзвичайних
ситуаціях техногенного та природного характеру, план роботи комісії на
2017 рік, графік цілодобового чергування членів комісії у разі виникнення
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надзвичайної ситуації. Постійно корегується та удосконалюється схема
оповіщення.

Рис. 25-28 Посадові особи відділу охорони праці ОДАУ проводять
інструктаж з пожежної безпеки комендантам навчальних корпусів і
студентських гуртожитків
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Фондом державного майна по Одеській області за погодженням із
балансоутримувачем – Одеським державним аграрним університетом
укладено 19 договорів оренди нерухомого майна для надання послуг
учасникам навчально-виховного процесу необхідних при отримані ними
освітніх послуги в університеті. За укладеними договорами на рахунок
університету та до Державного бюджету України вчасно надходила плата за
користування

державним

майном

суб’єктами

господарювання.

Заборгованість вчасно стягувалась в претензійно-позовному порядку.
На

сьогоднішній

Багатопрофільна

день

лабораторія

в

університеті

ветеринарної

функціонує

медицини,

атестована

яка

обладнана

сучасними приладами – атомноадсорбційним спектрофотометром Agilent 240
АА,

аналізатором

якості

м’яса

FoodScan,

аналізатором

молока

віскозиметричним «Соматос – В 2К», аналізатором молока Milkotester Master
PRO TOUCH, аналізатором біохімічним ACCENT 300, спектрометром бетагама

випромінювань

СЕ

–

БГ-

01

«АКП»

150/63,

автоматичним

мікропланшетним фотометром Multiscan FC для імуноферментного аналізу,
гематологічним аналізатором крові ABACUS JUNIOR 30 veb, сучасними
світловими мікроскопами з фотокамерами та ін. Використання матеріальної
та наукової бази Багатопрофільної лабораторії ветеринарної медицини
дозволить вивчити наявність, концентрацію та міграцію

токсичних

елементів із грунтів в склад сільськогосподарської продукції, інтенсивність
β- та γ- випромінювань, наявність мікотоксинів в продукції рослинництва за
різних технологій вирощування сільськогосподарських культур, хімічний
склад м'яса,молока та функціональний стан тварин.
У структурі університету також є навчальні лабораторії:
- технічного сервісу та інженерної механіки,
- природних ресурсів та аналізу ґрунтів,
- міжкафедральна

лабораторія

агробіотехнологічного

факультету

агрономії,
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- визначення якості продукції тваринництва,
- інформаційних технологій.
Комплекс сільськогосподарських будівель, а саме:
- будинок в тракторній бригаді – акумуляторна,
- будинок на дослідному полі,
- сарай для сільськогосподарських машин,
- свинарник-картоплесховище,
- ветеринарна лікарня,
- будівля центральної контори.
Територія і комплекс споруд кукурудзяного заводу, а саме:
- вагова біля кукурудзяного заводу;
- склад на кукурудзяному заводі;
- будівля для сортування кукурудзи;
- будівля для сушіння кукурудзи;
- приміщення олійні.
З метою виконання наукових проектів, що мають довгостроковий
термін реалізації, розроблення, впровадження та виробництва інноваційних
продуктів, у 2017 році прийнято рішення про створення Товариства з
обмеженою відповідальністю «Науковий парк Одеського державного
аграрного університету». Метою діяльності якого є реалізація відповідних
наукових розробок (проектів). Установчі документи та Проект «Наукового
парку Одеського державного аграрного університету» подано на розгляд до
Уповноваженого органу управління майном – Міністерства освіти і науки
України.
У 2017 році було проведено контролюючі заходи наступними
органами:
1. Малиновським РВ ГУ ДСНС України в Одеській області.
2. Овідіопольським РС ГУ ДСНС в Одеській області.
3. Головним управління Держпраці в Одеській області.
За результатами проведення перевірок суттєвих порушень не виявлено.
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Південним офісом Державної аудиторської служби України з 29
березня до 29 червня 2017 року було проведено ревізію фінансовогосподарської діяльності університету за 2015-2017 роки. Усі виявлені під
час

ревізії порушення

усунуті

в

повному обсязі.

Дебіторської

та

кредиторської заборгованості за загальним фондом кошторису, простроченої,
не бюджетної заборгованості в університеті немає.
У 2017 році пред’явлено університету 2 позови з трудових
правовідносин. Університетом в 2017 році не було пред’явлено позовів.
Спірні питання та заборгованість вирішувалися в претензійному порядку.
Ректорат, науково-педагогічний колектив університету продовжують
активну роботу щодо удосконалення системи управління і кадрового
забезпечення, ефективної фінансово-господарської діяльності, розвитку
матеріальної бази, підвищення якості навчального процесу, ефективності
науково-дослідного процесу, соціальної інфраструктури.
У 2017 році Одеською обласною радою було відзначено високий
професіоналізм науково-педагогічного колективу Одеського державного
аграрного

університету.

Представників

професорсько-викладацького

колективу нагороджено почесними грамотами Одеської обласної ради і
цінними подарунками (розпорядження Одеської обласної ради № 720/2017 –
ОР від 17.11.2017р.).

Звіт подано і схвалено одностайно на засіданні ХХХV Конференції
трудового колективу університету 18 грудня 2017 року, протокол №35.

Ректор, професор
С.С. КОРЛЮК
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