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ВСТУП 

Звіт ректора Одеського державного аграрного університету                

Брошкова Михайла Михайловича про результати виконання умов контракту 

№ А 13-І від 12.07.2019 року, укладеного з Міністерством освіти і науки 

України та дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства, 

стандартів вищої освіти за період з 16.07.2019 року до 31.12.2019 року 

підготовлено відповідно до норм п. 5 ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» 

№ 1556-VII від 01.07.2014 року, контракту № А 13-І від 12.07.2019року, 

укладеного з Міністерством освіти і науки України, і наказу Міністерства 

освіти і науки України «Про призначення на посаду ректора» №350-К від 

12.07.2019 року.  

Одеський державний аграрний університет (надалі - Університет) є 

юридичною особою публічного права, працює на засадах неприбутковості, 

має статус державного закладу вищої освіти (надалі – ЗВО), має структурні 

підрозділи. Університет забезпечує організацію освітнього процесу і здобуття 

особами вищої освіти, післядипломної освіти, здійснює наукову, інноваційну, 

науково-технічну та методичну діяльність згідно правовстановлюючих 

документів та нормативно-правових актів, що регулюють відповідні види 

діяльності.  

Університет є багатопрофільним ЗВО, що провадить освітню діяльність 

щодо підготовки висококваліфікованих кадрів для різних галузей, наукову 

діяльність за різними ступенями вищої освіти, фундаментальні та прикладні 

наукові дослідження, сприяє поширенню наукових знань та здійснює 

культурно-просвітницьку діяльність.  

Діяльність ректора у звітний період була орієнтована на виконання умов 

контракту № А 13-І від 12.07.2019 року, укладеного з Міністерством освіти і 

науки України, Стратегії розвитку Університету 2019-2024, дотримання ЗВО 

вимог законодавства та стандартів вищої освіти. Робота Університету була 

орієнтована на запровадження основ інформатизації та цифровізації 

освітнього процесу, підвищення якісного рівня його реалізації; підготовку 

вступників та проведення профорієнтаційної роботи з ними; впровадження 

основ сучасних методів надання освітніх послуг у сфері дуальної і 

дистанційної освіти; розробку якісного підґрунтя для надання освітніх послуг 

дорослим; покращення системи взаємодії «викладач – студент»; підвищення 

рівня міжнародного співробітництва; покращення матеріально-технічної бази; 

формування особистості, моральних цінностей, соціальної активності, 

громадянської позиції, відповідальності та здорового способу життя 

здобувачів вищої освіти.  
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1. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗА 

ВІДПОВІДНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ВІДПОВІДНИХ РІВНЯХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗГІДНО ІЗ СТАНДАРТАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Метою діяльності Університету є підготовка фахівців вищої 

кваліфікації, здатних після здобуття відповідної освіти долучитися до 

виробничої діяльності, вирішувати виробничі або наукові завдання і 

відповідати за їх вирішення. Результативність такої системи вимірюється 

соціальною та професійною адаптацією її випускників. Це, у свою чергу, 

зумовлює необхідність засвоєння майбутніми фахівцями новітніх знань у 

галузі науки і техніки, ознайомлення із сучасними інформаційними 

технологіями, а також максимального розвитку активності та самостійності 

здобувачів вищої освіти.  

Вища освіта є фундаментом розвитку людства і кожного суспільства 

зокрема. Безумовно, вона також є гарантом індивідуального розвитку 

особистості, сприяє формуванню інтелектуального, духовного і виробничого 

потенціалу суспільства. Тому розвиток держави, структурні перетворення на 

мікро- і макроекономічному рівнях мають гармонійно поєднуватися з 

модернізацією освіти, щоб задовольнити потреби і прагнення людей, особливо 

молоді, сформувати нову систему суспільних цінностей у сфері діяльності, в 

громадському і приватному секторах.  

Підготовка здобувачів в Університеті у звітний період здійснювалась з 

врахуванням вищевказаних умов та вимог сучасності. В Університеті 

підготовка фахівців з вищою освітою здійснюється за відповідними освітніми 

та освітньо-науковими програмами на різних рівнях вищої освіти: 

• початковий рівень (короткий цикл); 

• перший (бакалаврський) рівень; 

• другий (магістерський) рівень; 

• третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень. 

Підготовка фахівців у звітному періоді була спрямована на реалізацію 

завдань, визначених Законами України «Про освіту» № 2145-VIII від 

05.09.2017 року, «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 року, інших 

норм законодавства України і міжнародних договорів, згода на обов’язковість 

яких надана Верховною Радою України, Статуту Одеського державного 

аграрного університету, інших внутрішніх нормативно-правових актів 

Університету, ухвал Вченої та Науково-методичної рад Університету, наказів 

ректора.  

Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

Університету (режим доступу: https://mon.gov.ua/) наведено в таблицях 1.1.-

1.5, рисунках 1.1.-1.5 . 
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Таблиця 1.1 

Відомості про здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти  

в Одеському державному аграрному університеті 

№ 
Шифр 
галузі 

знань 

Назва галузі знань 
Код напряму 
підготовки, 

спеціальності 

Найменування напряму 
підготовки, спеціальності, виду 

освітньої послуги 

Ліцензований 

обсяг 
Номер рішення за кожною спеціальністю 

(протокол АКУ, наказ МОН, в якому 

приймалося рішення до даної спеціальності) 
денна 

форма 

заочна 

форма 

1 2 3 4 5 6 7 

Одеський державний аграрний університет (ідент. код 00493008) 

(адреса університету: 65012, м. Одеса, вул. Пантелеймонівська, 13) 

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів:  

(відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 № 1719, від  27.08.2010 № 787) 

Підготовка бакалаврів 

1 0305 
Економіка та 

підприємництво 
6.030509 Облік і аудит 13 17 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л 

2 0801 Геодезія та землеустрій 6.080101 
Геодезія, картографія та 

землеустрій 
23 19 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л 

3 0901 
Сільське господарство і 

лісництво 
6.090101 Агрономія 32 16 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л 

4 0901 
Сільське господарство і 

лісництво 
6.090102 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

24 5 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л 

5 0901 
Сільське господарство і 

лісництво 
6.090105 Захист рослин 13 5 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л 

6 1001 
Техніка та енергетика 

аграрного виробництва 
6.100102 

Процеси, машини та 

обладнання агропромислового 
виробництва 

7 1 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л 

7 1101 Ветеринарія 6.110101 Ветеринарна медицина 88 0 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л 

Підготовка спеціалістів 

1 0801 Геодезія та землеустрій 7.08010103 Землеустрій та кадастр 0 1 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л 

 Інші види освітньої діяльності 

1 Підготовка іноземців та осіб без громадянства за акредитованими напрямами (спеціальностями) 75 
Протокол № 117 від 30.06.2015 р.; наказ МОН № 

1683л від 03.07.2015 р. 

2 Підвищення кваліфікації за базовими напрямами (спеціальностями) 1225 
Протокол № 105 від 27.06.2013 р.; наказ МОН № 

2494л від 01.07.2013 р. 
Підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем 

(освітньо-кваліфікаційним рівнем), і ліцензованого обсягу (таблиця «Узагальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги») та відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 1912.2016 

№ 1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та спеціальностей», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України 10 січня 2017 р. за № 20/29888 (далі - наказ МОН № 1565).  

* Якщо розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не зазначається. 
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продовження таблиці 1.1. 

1 2 3 4 5 6 7 

 Підготовка бакалаврів 

1 07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 150 

наказ Міністерства освіти і науки України 
від 19.12.2016 № 1565 

2 19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій 145 
наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

3 20 
Аграрні науки та 
продовольство 

201 Агрономія 120 
наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

4 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
202 Захист і карантин рослин 60 

наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

5 20 
Аграрні науки та 
продовольство 

203 
Садівництво та 
виноградарство 

120 
наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

6 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

150 
наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

7 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
208 Агроінженерія 185 

наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

8 21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 150 
наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 

Підготовка спеціалістів 

1 07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 280 

наказ Міністерства освіти і науки України 

від 19.12.2016 № 1565 
Підготовка фахівців за першим (бакалаврським), другим (магістерським) та третім (освітньо-науковим) рівнями вищої освіти За переліком постанови КМУ від 29 

квітня 2015 р. № 266 ( у разі проходження ліцензування після дати набрання чинності постанови Кабінету Міністрів України "Про затвердження Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності закладів освіти" (з 02.02.2016 року). **Вказуються спеціальності: 011 «Освітні, педагогічні науки», 291 «Міжнародні відносини, суспільні 
комунікації та регіональні студії», 292 «Міжнародні економічні відносини», 281 «Публічне управління та адміністрування», 293 «Міжнародне право», 122 «Комп’ютерні 

науки», 226 «Фармація, промислова фармація», 227 «Фізична терапія, ерготерапія» на підставі змін до Переліку галузей знань і спеціальностей згідно з постановою Кабінету 

Міністрів України від 1 лютого 2017 року № 53. 

Підготовка бакалаврів 

1 05 
Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 

2 07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 130 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 

Підготовка магістрів 

1 05 
Соціальні та поведінкові 

науки 
051 Економіка 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 

2 07 
Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 
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продовження таблиці 1.1. 

1 2 3 4 5 6 7 

3 07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 

4 19 Архітектура та будівництво 193 Геодезія та землеустрій 100 наказ МОН № 79-л від 18.04.2017р. 

5 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія 100 наказ МОН № 18-л від 03.02.2017р. 

6 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
202 Захист і карантин рослин 30 наказ МОН № 43-л від 10.03.2017р. 

7 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
203 

Садівництво та 

виноградарство 
30 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 

8 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва 

50 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 

9 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
208 Агроінженерія 50 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 

10 21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 

11 21 Ветеринарна медицина 212 
Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017р. 

Підготовка докторів філософії 

1 20 
Аграрні науки та 
продовольство 

201 Агрономія 15 наказ МОН № 60-л від 24.03.2017р. 

2 07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 10 наказ МОН № 816 від 08.07.2016р. 

3 20 
Аграрні науки та 

продовольство 
204 

Технологія виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва 

10 наказ МОН № 816 від 08.07.2016р. 

4 21 Ветеринарна медицина 211 Ветеринарна медицина 

64 

(з урахуванням 
строків навчання) 

Наказ МОН від 03.10.2019 № 965-л 

5 21 Ветеринарна медицина 212 
Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

10 

(з урахуванням 
строків навчання) 

Наказ МОН від 24.05.2019 № 661-л 
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Таблиця 1.2 

 

Контингент здобувачів вищої освіти  

Одеського державного аграрного університету 

станом на 31.12.2019 р. 
 

Форма навчання 

Ступінь вищої освіти 

Всього  
Загальна 

кількість 

студентів 

бакалавр магістр 

1 2 3 4 1 2 

Б  К Б  К Б  К Б  К Б  К Б  К Б  К 

Студенти - громадяни України 

Агробіотехнологічний факультет 

За формами 

навчання 

денна 38 16 32 15 16 29 17 5 20 21 18 19 141 105 246 

заочна  18 2 22 7 17 4 4 9 55 9 17 31 133 164 

Всього 38 34 34 37 23 46 21 9 29 76 27 36 172 238 410 

Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій 

За формами 

навчання 

денна 40 16 35 19 39 46 64 45 46 152 56 123 280 401 681 

заочна 16 17 6 11 1 5 2 1 3 21 5 9 33 64 97 

Всього 56 33 41 30 40 51 66 46 49 173 61 132 313 465 778 

Інженерно-економічний факультет 

За формами 

навчання 

денна 42 54 26 31 7 25 21 28 20 31 19 41 135 210 345 

заочна 14 64 2 56 4 39 4 26 1 84 3 143 28 412 440 

Всього 56 118 28 87 11 64 25 54 21 115 22 184 163 622 785 

Студенти - іноземці 

За формами 

навчання 

денна  3  8  11  7  18  4  51 51 

заочна  1        1    2 2 

Підготовче відділення                

Всього  4  8  11  7  19  4  53 53 

Контингент студентів в Університеті 

За формами 

навчання 

денна 120 89 93 73 62 111 102 85 86 222 93 187 556 767 1323 

заочна 30 100 10 89 12 61 10 31 13 161 17 169 92 611 703 

ВСЬОГО 150 189 103 162 74 172 112 116 99 383 110 356 648 1378 2026 
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Таблиця 1.3 

Контингент аспірантів 

Одеського державного аграрного університету 

  
Денна ф.н. Заочна ф.н. Всього 

Разом 
Б  К Б  К Б  К 

Аспірантура 19 3 2 5 21 8 29 

Здобувачі наукового 

ступеня кандидата 

наук 

4 - - - - - 4 

Здобувачі наукового 

ступеня доктора наук 
2 - - - - - 2 

Всього 25 3 2 5 21 8 35 

 

 

Таблиця 1.4 

Загальний контингент здобувачів вищої освіти  

В Одеському державному аграрному університету (з аспірантурою) 

Форма навчання Б  К ВСЬОГО 

За 

формами 

навчання 

денна 575 770 1345 

заочна 94 616 710 

ВСЬОГО 669 1386 2055 

 

 

Умовні позначення: Б - бюджет (державне замовлення); К - контракт (за рахунок 

коштів фізичних і юридичних осіб). 

 

 

 

 

Нормативно-правове забезпечення освітньої складової діяльності 

Університету нараховує на сьогодні понад 50 положень, інструкцій, 

рекомендацій, що регулюють освітній процес в Університеті. 
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Рисунок 1.1. Контингент здобувачів вищої освіти ОДАУ (денна форма навчання) 
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Рисунок 1.2. Контингент здобувачів вищої освіти ОДАУ (заочна форма навчання) 
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Рисунок 1.3. Загальний контингент здобувачів вищої освіти ОДАУ 
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Таблиця 1.5 

Ключові показники діяльності 

Одеського державного аграрного університету 

Показники 2018 р. 2019 р. 

Загальна чисельність здобувачів вищої освіти, всього в 

Університеті 
2170 2055 

з них: аспіранти/докторанти 

   іноземні студенти 

23 

50 

29 

53 

Кількість договорів  міжнародного співробітництва 14 17 

Чисельність науково-педагогічних працівників, усього 144 167 

з них: доктори наук 

  кандидати наук 

22 

87 

27 

106 

 

 

 

 
Рисунок 1.4. Порівняльна діаграма загальної чисельності студентів 

ОДАУ за 2018-2019 рр. 
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Рисунок 1.5. Порівняльна діаграма чисельності науково-педагогічних 

працівників ОДАУ за 2018-2019 рр. 
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профорієнтаційного змісту на сторінці офіційного веб-сайту Університету; 

залучення здобувачів вищої освіти до профорієнтаційної роботи (виступи 

студентів у школах, в яких вони навчалися та інших закладах); презентації 

діяльності Університету (з урахуванням оновлених інструментів та способів 

візуалізації) на різних зборах шкіл міста Одеса та області для майбутніх 

абітурієнтів та їх батьків; залучення зацікавлених осіб на підготовчі курси до 

здачі ЗНО; проведення екскурсій у музеях і кафедрах Університету та виставок 

інформаційних стендів про факультети та спеціальності навчального закладу; 

залучення студентів та майбутніх абітурієнтів до участі у Малій академії наук, 

зборах, міжнародних проектах, брейн-рингах, аграрних виставках, семінарах, 

конференціях, фестивалях, засіданнях наукових гуртків; проведення зустрічей 

зі спеціалістами аграрних підприємств, комплексів, господарств, державних 

установ, районних, обласних адміністрацій та представниками міжнародного 

дипломатичного корпусу для залучення іноземних студентів. У таблиці 1.6 

представлена інформація, щодо проведеної профорієнтаційної роботи 

Університету в розрізі навчальних закладів за звітній період. 

Таблиця 1.6 

Профорієнтаційна робота за звітний період в розрізі навчальних закладів  
№ Дата 

прове- 
дення 

Заклад Місце 
знаходження 

Кількість 
учнів, які 

ознайомленні 
з 

інформацією 

Тип (спосіб) 
проведення 

профорієнтація 

1 2 3 4 5 6 

1. 26.09. ЗОШ м.Іванівка 15 Роздача листівок, 
бесіда із 

зацікавлеими 
особами 

2. 03.10 ЗОШ с. Антонюки  8 Лекція 
 04.10- 

5.10 
ЗОШ с. Дальник 25 Екскурсія 

3. 07.10. ЗОШ смт Таїрово 12 Лекція 
4. 04.10-

07.10 
ЗОШ с.Серби, 

с.Івашків  
17 Лекція 

5. 04.10 ЗОШ м.Черноморськ 20 Лекція 
6. 08.10 ЗОШ с. 

Петродолинське 
12 Роздача листівок, 

бесіда із 
зацікавлеими 

особами 
7. 08-

09.10 
ТНАУ м.Мелітополь 50 Участь у 

конференції 
8. 11.10 ЗОШ № 8,14, 

Їзмаїльський 
агротехнічний коледж 

м.Ізмаїл 86 Лекція, конкурс 

9. 11.10 Приватна школа 
«Мрія», 

Одеський коледж 
фінансів, банківської 

справи та страхування 

м.Одеса 
 

29 Лекція 

10. 12.10 Гімназія №7 м.Одеса 30 Стенд 
11. 15.10 Лісненське УВК 

Олександрівський УВК 
Миколаївський УВК 

Тарутинський 
район 

67 Лекція 
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Продовження таблиці 1.6 

1 2 3 4 5 6 

12. 17.10 ЗОШ №100 м.Одеса 15 Лекція 

13. 18.10-

19.10 

ЗОШ №82,63,72 м.Одеса 35 Лекція 

14. 18.10 ЗОШ м.Суми 20 Лекція 

15. 20.10 Господарство з 
вирощування риби 

м.Хмельницький 10 Обговорення 
співпраці 

16. 21.10 ЗОШ с.Доброолександ-

рівка 

12 Лекція 

17. 21.10 ЗОШ смт.Великодолинське 59 Лекція 

18. 22.10 ЗОШ 55,65 м.Одеса 22 Лекція 

19. 22.10 ЗОШ смт.Хлібодарське, 

с.Новодолинське, 

с.Великодальницьке 

15 Лекція 

20. 22.10 ЗОШ № 72 і 80 м.Одеса 45 Лекція 

21. 23.10 ЗОШ м.Одеса  Лекція 

22. 23.10 ЗОШ № 56 і 38 м.Одеса 30 Лекція 

23. 23.10 ЗОШ - гімназія м.Доброслав  Семінар 

24. 24.10 ЗОШ11,16, 57,59, 
61,39,62,68 

Усатівська гімназія 

м.Одеса 110 Семінар 

25. 24.10 ЗОШ №5 с.Теплиця 32 Лекція 

26. 24.10 ЗОШ № 48 
ЗОШ  № 44 

м.Одеса 15 
15 

Лекція 

27. 25.10 Аграрний коледж 

Гімназія №1 

м.Ананьїв 10 

12 

Лекція 

28. 25.10 Гімназія №2 м.Одеса 18 Лекція 

29. 25.10 ЗОШ №79 м.Одеса 10 Лекція 

30. 25.10 ЗОШ №84,106, 101, 

90,25,35,26,37,63 

м.Одеса  

с.Великомихайлівка 
м. Балта 

380 Лекція 

31. 07.-

08.11 

ЗОШ 1, 2 

(9,10,11 кл.) 

м.Кодима 

м.Балта 

м.Неміров 

201 

 

 

Лекція 

32. 21.11 ЗОШ м.Вознесенськ 25 Лекція 

33. 22.11 Одеський ліцей 

«Олімпієць» 

м.Одеса 35 Лекція 

34. 22.11 Професійний 
аграрний ліцей 

смт.Цебриково 15 Лекція 

35. 25.11 ЗОШ 20 м.Одеса 14 Лекція 

36. 26.11 ЗОШ 1 с.Вигода 14 Лекція 

 

Серед основних заходів, проведених у звітний період в рамках 

профорієнтаційної роботи слід відмітити наступні: 

• 29-31.10.2019р. – участь Університету у виставці 

AgroComplex/InterAgro на першій спеціалізованій виставці з бджільництва,              

м. Київ. 

• 31.10.2019р. - проведення Дня відкритих дверей, де студенти і 

викладачі представили всі спеціальності Університету зі своїми стендами та 

креативними ідеями (рисунки 1.6-1.7).  
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Рисунки 1.6-1.7. День відкритих дверей ОДАУ 2019 

• 8-10.11.2019р.  - участь Університету у міжнародній виставці 

«6.Turkiye Aricilik Fuary» м.Анкара, Туреччина та проведення профорієнтації 

серед іноземних студентів (рисунки 1.8-1.9). 

 

Рисунки 1.8-1.9. Участь  у міжнародній виставці  «6.Turkiye 

Aricilik Fuary» 

• 21.11.2019р.  – проведення зустрічі зі школярами 8-11 класів та 

проведення брейн-рингу в ЗОШ «Олімпієць». 

• 6.12.2019 р. - Конкурс–захист винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів (рисунок 1.10). 

 

Рисунок 1.10. Конкурс–захист винахідницьких і раціоналізаторських 

проектів. 

• Участь у заходах Малої академії наук: учениця Дачневської ЗОШ – 

Матюшкіна Катерина  посіла І місце у Біляївській районній Малій академії наук 

(керівник - доцент Університету Ясько В.М.); учениця ЗОШ Вергун Олександра 
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посіла І місце у Малій академії наук м.Одеса, Київський район (керівник - 

доцент Університету Пушкар Т.Д.), учениця Сербківської ЗОШ Дубінська 

Ярослава посіла І місце у Кодимській районній Малій академії наук (науковий 

консультант – асистент Університету Хамід К.О.). 

• Проведення  екскурсій в Університет для школярів (рисунки 1.11-1.12).  

.  

Рисунки 1.11-1.12. Екскурсії в Університеті для школярів 

Враховуючи реалії ринку освітніх послуг, потреби ринку праці та з метою 

збільшення контингенту осіб, що навчаються в Університеті, здійснено заходи 

з подальшого розширення освітньої діяльності Університету.  

Упродовж 2019 року та під час вступної кампанії зусиллями факультетів, 

кафедр, загальноуніверситетських структурних підрозділів та приймальної 

комісії Університету проведені науково-освітня, організаційно-управлінська, 

інформаційно-роз’яснювальна та інші форми і види робіт, спрямовані на 

збереження та поповнення контингенту здобувачів вищої освіти. 

Загальна кількість осіб, які зараховані з 01.09.2019 рік за усіма рівнями 

вищої освіти, курсами та формами навчання складає 778 осіб. 

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1031 від  26.07.2019 

року обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за 

рахунок бюджетного фінансування у 2019 році становив 5 осіб, із них за 

спеціальностями: 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» – 2 особи, 073 «Менеджмент» – 1 особа, 201«Агрономія» – 2 

особи.  

Відповідно до плану прийому, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України, до аспірантури зараховано – 5 осіб на денну (очну) форму 

навчання. Із них за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва» – 2 аспіранти, за спеціальністю 073 «Менеджмент» – 

1 аспірант, за спеціальністю 201 «Агрономія» – 2 аспіранти. На умовах договору 

до аспірантури було зараховано 5 осіб: за спеціальністю 073«Менеджмент» – 1 

аспірант на заочну форму навчання, за спеціальністю 201 «Агрономія» – 1 

аспірант на заочну форму навчання, за спеціальністю 211«Ветеринарна 

медицина» – 2 аспіранти на заочну форму навчання, за спеціальністю 212 
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«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – 1 аспірант на денну (очну) 

форму навчання. 

На даний час в аспірантурі навчається – 29 осіб (рисунок 1.13), у тому 

числі на денній формі навчається 22 аспіранти, з них 3 аспіранти на умовах 

договору (контракту), на заочній формі – 7 аспірантів, із них 5 осіб на умовах 

договору (контракту). 

Отримують стипендію за рахунок держбюджету 19 аспірантів. 

 

Рисунок 1.13. Кількість аспірантів за факультетами ОДАУ у 

2019році. 

В Університеті навчається 123 іноземних громадянина з 18 країн 

(Азербайджанська Республіка, Алжирська Народна Демократична Республіка, 

Демократична Республіка Конго, Держава Лівія, Китайська Народна 

Республіка, Нігерія, Королівство Марокко, Республіка Молдова, Республіка 

Гвінея, Республіка Ірак, Республіка Туніс, Республіка Туркменістан, Сирійська 

Арабська Республіка, Турецька Республіка та ін.). Дані щодо розподілу 

іноземних здобувачів вищої освіти представлені на рисунках 1.14.-1.16. За 

звітний період 53 особи вступили на навчання за базовими акредитованими 

напрямами (спеціальностями) та 70 осіб - на підготовче відділення. В 2018 році 

в Університеті за обраними спеціальностями на факультетах навчалось 50 осіб.  

5

5
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Рисунок 1.14. Розподіл іноземних здобувачів вищої освіти ОДАУ за країнами 
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Рисунок 1.15. Розподіл іноземних здобувачів вищої освіти ОДАУ за спеціальностями 
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Рисунок 1.16. Контингент іноземних здобувачів вищої освіти, зарахованих на підготовче відділення у             

2019-2020н.р. в розрізі країнами
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На навчання за базовими акредитованими спеціальностями у 2019-2020 

навчальному році зараховано 23 іноземні особи на 1 курс на інженерно-

економічний, агробіотехнологічний факультети та факультет ветеринарної 

медицини та біотехнологій. 

В Університеті за обраними спеціальностями на факультетах навчається 53 

особи. За звітний період між Університетом та іноземними фірмами підписано 6 

договорів про сприяння отримання освіти іноземними громадянами в 

Університеті (таблиця 1.7.) 

Таблиця 1.7 

Іноземні організації-підписанти договорів про сприяння отримання 

освіти іноземними громадянами з Одеським державним аграрним 

університетом у 2019 році 

№ Назва фірми Країна 

1 ТОВ «Касабланка Центр» Марокко 

2 ПП «Шан Едюкейшн» Туреччина 

3 ТОВ «Еверест Едюкейшн» Туреччина 

4 ТОВ «Укр Континент» Марокко 

5 ФОП Аль-Газалі Амін Непал 

6 ТОВ «Френдел Груп» Марокко 

 

 

2. ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Основними нормативно-правовими актами, що регулюють діяльність 

Університету щодо підготовки та підвищення кваліфікації працівників є Закони  

України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року, «Про вищу освіту»             

№ 1556-VII від 01.07.2014 року, «Про наукову і науково-технічну діяльність»       

№ 848-VIII від 26.11.2015 року, Постанова Кабінету Міністрів України «Про 

порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 

працівників» № 800 від 21.08.2019 року, Положення про підвищення кваліфікації 

та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 

навчальних закладів, затверджене наказом Міністерства освіти і науки, молоді та 

спорту України №48 від 24.01.2013 року (зареєстроване в Мін’юсті України 

№488/23020 26.03.2013 року), Положення про підвищення кваліфікації 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#_blank
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#_blank
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(стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Одеського 

державного аграрного університету, які визначають види, форми, зміст, порядок, 

тривалість, періодичність і результати підвищення кваліфікації та стажування 

наукових, педагогічних і науково-педагогічних працівників Університету. 

Університет забезпечує навчання працівників не рідше ніж один раз на п’ять 

років згідно затверджених планів зі збереженням заробітної плати та правом 

вибору змісту програм, форм навчання та місця проходження підвищення 

кваліфікації.  

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і 

співробітників Університету – важлива складова системи управління якістю 

освіти. 

За 2019 календарний рік підвищили кваліфікацію 16,2% від усього обсягу 

науково-педагогічних працівників.  

Інформацію про структуру системи підвищення кваліфікації та кількість 

осіб, які підвищили кваліфікацію за різними формами, надано на рисунку 2.1 та 

у таблиці 2.1. 

 
Рис.2.1. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників і 

співробітників Одеського державного аграрного університету в розрізі 

форм його проходження 
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Таблиця  2.1 

Підвищення кваліфікації викладачів Одеського державного аграрного університету 

 (з 01.01. 2019 р. по 31.12.2019 р.) 

№ Назва та члени кафедри 
Науковий ступінь, 

посада 
Місце проходження ПК  

(Назва ЗВО, підприємства чи установи) 

1 2 3 4 

Кафедра польових і овочевих культур 

1 Когут Інна Миколаївна 
кандидат с.-г. наук, 

доцент 

Балтійський науково-дослідний інститут проблем трансформації економічного простору 

м. Рига (Латвія)  

2 
Валентюк Наталія 

Олександрівна 
асистент Національний університет біоресурсів і природокористування України 

3 Кривенко Анна Іванівна доцент Диплом доктора наук  

Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії 

4 Тараненко Олена Георгіївна  
кандидат с.-г. наук, 

доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Кафедра фізіології, біохімії та мікробіології 

5 Брошков Михайло Михайлович доктор вет. наук, проф. Одеський національний медичний університет  

6 Мартинова  Олена Борісовна асистент Національний університет біоресурсів і природокористування України 

Кафедра нормальної і патологічної анатомії та патофізіології 

7 
Пасніченко Олександра 

Сергіївна  

 кандидат вет. наук, 

асистент 
Диплом кандидата наук  

8 Запека Ірина Євгенівна 
кандидат вет. наук, 

асистент 
Диплом кандидата наук  

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин 

9 Гєрдєва Альона Олександрівна 
кандидат ветеринарних 

наук, асистент 
Білоцерківський національний аграрний університет  

Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи 

10 Власенко Ірина Олександрівна асистент Одеська дослідна станція ПНЦ «ІЄКВМ» НААН України  

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики 

11 Улизько Сергій Іванович 
кандидат вет. наук, 

доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України  

12 
Макаревич Тетяна 

Володимирівна 

кандидат вет. наук, 

доцент 
Національний університет біоресурсів і природокористування України 

13 
Франчук-Крива Любов 

Олексіївна 
кандидат вет. наук Національний університет біоресурсів і природокористування України. 

14 Сербін Володимир Федорович  лікар Національний університет біоресурсів і природокористування України  

15 Кушнір Володимир Юрійович кандидат вет. наук Диплом кандидата наук (2019 р.) 
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Продовження таблиці 2.1 

1 2 3 4 

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

16 
Безалтична Олена 

Олександрівна 
зоотехнік Національний університет біоресурсів і природокористування України  

Кафедра геодезії та природокористування 

17 Войтенко Степан Петрович доктор техн. наук, проф. ДП «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»  

Кафедра землеустрою та кадастру 

18 
Артемов Владислав 

Олександрович 

кандидат техн. наук, 

доцент 
Одеська національна академія харчових технологій  

19 Даніленко Олена Вікторівна  ст. викладач Національний університет «Одеська морська академія» 

Кафедра агроінженерії 

20 Турчак Володимир Федорович  ст. викладач Одеська національна академія харчових технологій  

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства 

21 Радутна Олена  Василівна  ст. викладач Одеська національна академія харчових технологій  

Кафедра менеджменту 

22 Островський Петро Іванович  
кандидат економ. наук, 

доцент 
Одеська національна академія харчових технологій 

Кафедра обліку і оподаткування 

23 Крюкова Ірина Олександрівна  
доктор економ. наук, 

доцент 
Panstwowa wyzszaszkola zawodowa w nysie (Nysa, Польша)  

24 
Стоянова-Коваль Світлана 

Савівна  

доктор економ.наук, 

доцент 
Свідоцтво професора  

25 Дяченко Олексій Петрович  
кандидат економ. наук, 

доцент 
Jiangsu Normal University (Jiangsu, China)  

26 Кравчук Алла Олексіївна доцент Атестат доцента  

Кафедра української та іноземних мов 

27 Сусол Лілія Олександрівна 
кандидат філологічних 

наук 

Модернізація педагогічної освіти в Україні, запозичення досвіду ЄС «Північний 

університетський центр у Бая-Маре (Румунія)» 

Всього пройдено підвищення кваліфікації (ПК) за 2019 р.  27 
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У 2019 році науково-педагогічні працівники Університету підвищували 

наукову та методичну кваліфікацію шляхом стажування на базі інших ЗВО та 

наукових закладів, організацій і установ міст України та зарубіжжя                    

(таблиця 2.2). 

 

Таблиця 2.2 

Кількісний та якісний стан проходження стажування науково-педагогічних 

працівників 

База стажування 2019 р. 

Кількість 

осіб 

% 

Заклади вищої освіти  64.8% 

Одеський національний медичний університет 1  

Білоцерківській національний аграрний університет 1 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

5 

Одеська національна академія харчових технологій 3 

Національний університет  

«Одеська морська академія» 

1  

Наукові установи, організації, інші заклади  35.2% 

Балтійський науково-дослідний інститут проблем 

трансформації економічного простору м. Рига 

(Латвія) 

1  

Одеська дослідна станцію ПНЦ «ІЄКВМ» НААН 

України 

1 

ДП «Одеський науково-дослідний та проектний 

інститут землеустрою» 

1 

Panstwowa wyzszaszkola zawodowa w nysie (Nysa, 

Польша) 

1 

Jiangsu Normal University (Jiangsu, China) 1 

Північний університетський центр у Бая-Маре 

(Румунія) 

1 

Разом 17 100 % 
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У 2019 календарному році згідно вищевказаного нормативно-правового 

підґрунтя визнано підвищенням кваліфікації: 

•  здобуття наукового ступеня доктора наук - Дяченком О.П. (доцентом 

кафедри обліку і оподаткування), Кривенком А.І. (доцентом кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин);  

• здобуття наукового ступеня кандидата наук - Гєрдєвою А.О. (асистентом 

кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин),                 Кушніром В.Ю. 

(асистентом кафедри внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики), 

Пасніченко О.С. (асистентом кафедри нормальної і патологічної анатомії та 

патофізіології), Запекою І.Є. (асистентом кафедра нормальної і патологічної 

анатомії та патофізіології), Поповою І.М. (асистентом кафедри епізоотології та 

паразитології)  

Вчене звання професора отримала 1 особа: Стоянова-Коваль С.С. (доцент 

кафедри обліку і оподаткування). Вчене звання доцента отримали 2 особи: 

Кравчук А.О. (доцент кафедри обліку і оподаткування), Когут І.М. (доцент 

кафедра польових і овочевих культур). 

Варто відмітити, що у другому півріччі поточного року успішно пройшли 

чотири етапи конкурсного відбору до Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти, закінчили навчання і тренінги та отримали сертифікати 

експертів освітніх програм наступні науково-педагогічні працівники 

Університету: 

• завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи, професор 

Тарасенко Л. О. зі спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

та 211 «Ветеринарна медицина»; 

• професор кафедри епізоотології та паразитології Панікар І.І. зі 

спеціальності 211 «Ветеринарна медицина»; 

• декан агробіотехнологічного факультету, доцент Іщенко І.О. зі 

спеціальностей 203 «Садівництво та виноградарство», 202 «Захист і карантин 

рослин», 201 «Агрономія»; 

• завідувач кафедри менеджменту, професор Запша Г.М. зі спеціальностей 

073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг»; 

• професор кафедри обліку і оподаткування Стоянова-Коваль С.С. зі 

спеціальності 071 «Облік і оподаткування». 
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Наказом №330-заг від 10 жовтня 2019 року затверджено структуру 

Університету в межах стратегії та перспективних напрямів розвитку, якою 

передбачено створення Інституту післядипломної освіти, основною функцією 

якого стало створення і сертифікація програм підвищення кваліфікації для 

фахівців з вищою освітою, що є одним із засобів затвердження провідної ролі 

Університету в сфері вищої освіти України та одночасно чинником, що 

сприятиме налагодженню співпраці з «реальним сектором економіки». 

Опрацьовано перелік завдань та перспектив розвитку відповідного структурного 

підрозділу у напрямку підвищення кваліфікації працівників Університету, 

зокрема розробки програм, які надають можливість отримання додаткових 

кваліфікацій в межах того самого освітнього рівня і тієї ж професії, що сприяє 

кар’єрному зростанню і підвищує можливості успішного працевлаштування. 

Узгоджено типізацію відповідних програм згідно напрямків, умов, термінів та 

вимог їх реалізації: 

• програми підвищення кваліфікації викладачів Університету, які 

формуються за напрямами і спеціальностями, підготовку з яких забезпечує 

Університет на тривалу перспективу (сертифікуються в Міністерстві освіти і 

науки України); 

• тематичні програми підвищення кваліфікації фахівців-практиків, що 

формуються на замовлення роботодавців відповідно до узгоджених із ними 

вимог (обсяги, тривалість, вимоги до оцінювання тощо). Термін існування таких 

програм і порядок їх оновлення визначаються замовником;  

• програми короткострокового підвищення кваліфікації – семінари-

тренінги, вебінари, «круглі столи», що передбачатимуть комплексне вивчення 

сучасних та актуальних наукових проблем галузі освіти, науки. 

Згідно плану заходів Університету з усунення порушень вимог 

законодавства у сфері вищої освіти, виявлених під час планової перевірки 

Державної служби якості освіти України в період з 30.09.2019 року до 04.10.2019 

року, який був затверджений наказом ректора від 30.10.2019 року у таблиці 2.3. 

представлена інформація щодо процесу підвищення кваліфікації (стажування) 

педагогічних, науково-педагогічних працівників Університету, який частково не 

враховано під час вищевказаної перевірки та підтверджує підвищення 

кваліфікації співробітників Університету. 
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Таблиця 2.3 

Інформація щодо підвищення кваліфікації викладачів на усунення порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених під 

час планової перевірки Державної служби якості освіти України в період  30.09.2019 р. - 04.10.2019 р 

Назва та члени кафедри Науковий 

ступінь, посада 

Місце проходження ПК 

(Назва ВНЗ, підприємства чи установи) 

Документ, що затверджує проходження 

ПК 

1 2 3 4 

Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії 

Хреновськов Едуард 

Іванович  

доктор с.-г. 

наук, проф. 

Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова Довідка № 470 від 26.07.2016р. 

Іщенко Ірина Олександрівна  кандидат с.-г. 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/005781-18 від 

23 березня 2018р. 

Петренко Світлана 

Олександрівна 

кандидат с.-г. 

наук, доцент 

Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова Довідка № 472 від 26.07.2016р. 

Тараненко Олена Георгіївна  кандидат с.-г. 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України  

Свідоцтво СС 00493706/007460-18 від 

26 жовтня 2018 р. 

Пожарицький Олександр  

Пилипович 

кандидат хім. 

наук, доцент 

Транскордонний проект «Забезпечення сталого 

виробництва та впровадження належної практики 

вирощування великої рогатої худоби в господарствах 

Румунії, республіки Молдова та прикордонного регіону 

України» «University of Applied Life Sciences and 

Environment» 

Сертифікат № 4673 від 22 квітня 2015р. 

Пєсарогло Олена Георгіївна кандидат хім. 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/005805-18 від 

23 березня 2018р. 

Бельдій  Марія Григоріївна  старший 

викладач 

Одеський обласний інститут удосконалення вчителів з 

13.06 по 25.06.2016 року.  

Посвідчення про підвищення 

кваліфікації реєстраційний номер 

012885 2016 рік 

Бондар Людмила Пилипівна кандидат біол. 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/007423-18 від 

26 жовтня 2018р. 

Савчук Юрій Олексійович асистент  Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/005809-18 від 

26 жовтня 2018р. 

Дрьомова Наталія 

Вікторівна 

асистент  Національний університет біоресурсів і 

природокористування України ННІ післядипломної 

освіти  

Свідоцтво СС00493706/007430-18, Дата 

видачі 26.10.18. 

Кафедра фізіології, біохімії та мікробіології 

Найда Василь Олексійович кандидат біол., 
доцент 

Львівський національний університет ветеринарної 
медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 

Довідка № 24-25 від 03.03.2017р. 

Смолянінов Борис 

Вікторович 

доктор біол., 

проф. 

Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 

Довідка №25-25 від 03.03.2017р. 
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Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 

Тихонов Павло Сергійович кандидат біол. 

наук, доцент 

Селекційно-генетичний інститут - Національний 

центр насіннєзнавства та сортовивчення 

Довідка № 01-2/1237 від 24.04.2017р. 

Левченко Анна Григорівна кандидат вет. 

наук, доцент 

Сумський національний аграрний університет  Свідоцтво № 67 від 10 травня 2017р. 

Степанова Наталія 

Олександрівна 

кандидат 

ветеринарних 

наук 

Львівський національний університет ветеринарної 

медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького 

Диплом кандидата наук ДК № 048136 від 

5 липня 2018 р. 

Лісовий Ігор Петрович  асистент Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/007445-18 від 26 

жовтня 2018 р. 

Мартинова Олена Борисівна кандидат техн., 

асистент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/005794-18 від 23 

березня 2018 р. 

Брошков Михайло 

Михайлович 

доктор вет. 

наук, професор 

Одеський національний медичний університет  Атестат професора - АП № 000923 від 23 

квітня 2019 р. 

Зеленіна Оксана 

Михайлівна 

 асистент Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/007434-18 від 26 

жовтня 2018 р. 

Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи 

Тарасенко Людмила 

Олексіївна 

доктор вет. 

наук, доцент 

Транскордонний проект «Забезпечення сталого 
виробництва та впровадження належної практики 
вирощування великої рогатої худоби в господарствах 
Румунії, республіки Молдова та прикордонного 
регіону України» «University of Applied Life Sciences 
and Environment» 

Сертифікат № 4660 від 22 квітня 2015 р. 

Решетніченко Олександр 

Петрович 

доктор с-г 

наук, доцент 

Харківська державна зооветеринарна академія  Диплом доктора наук ДД № 005502 від 

12 травня 2016 р. 

Хімич Марія Сергіївна кандидат вет. 

наук, доцент 

Міністерство освіти і науки  Атестат доцента № 045243 від 15 грудня 

2015 р. 

Горобей Олексій 

Михайлович 

кандидат вет. 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/005774-18 від 23 

березня 2018 р. 

Савченко Валентина 

Іванівна 

кандидат вет. 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/007457-18 від 26 

жовтня 2018 р. 

Розум Євген Юрійович кандидат вет. 

наук, доцент 

Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини 

Довідка № 57 від 6 грудня 2016 р. 

Півень Ольга Тарасівна кандидат вет. 

наук 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Диплом кандидата наук ДК № 036317 від 

1 липня 2016 р. 

Рудь Валентина Олегівна кандидат вет. 

наук 

Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет  

Диплом кандидата наук ДК № 049467 

 



33 

Продовження таблиці 2.3 

1 2 3 4 

Власенко Ірина 

Олександрівна 

асистент Одеська дослідна станція ПНЦ «ІЄКВМ» НААН 

України 

проходить з «20» листопада до «31» 

грудня 2019р. 

Скрипка Марина Вікторівна доктор вет. наук, 

проф. 

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/005810-18 від 23 

березня 2018 р. 

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

Котець Геннадій Іванович кандидат с.-г. 

наук 

Транскордонний проект «Забезпечення сталого 

виробництва та впровадження належної практики 

вирощування великої рогатої худоби в господарствах 

Румунії, республіки Молдова та прикордонного 

регіону України»   «University of Applied Life 

Sciences and Environment» 

Сертифікат № 4661 від 22 квітня 2015 р. 

Карунський Олексій 

Йосипович 

доктор с.-г. 

наук, проф 

Одеська національна академія харчових технологій  Довідка 306/Р1 від 18.11.2014 р. 

Чігірьов Валерій 

Олександрович 

кандидат с.-г. 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокориствуння України 

Свідоцтво СС 00493706/007472-18 від 26 

жовтня 2018 р. 

Лівінський Анатолій 

Іванович 

кандидат с.-г. 

наук, доцент 

Національний університет біоресурсів і 

природокориствуння України 

Свідоцтво СС 00493706/007444-18 від 26 

жовтня 2018 р. 

Транскордонний проект «Забезпечення сталого 

виробництва та впровадження належної практики 

вирощування великої рогатої худоби в господарствах 

Румунії, республіки Молдова та прикордонного 

регіону України»   «University of Applied Life 

Sciences and Environment» 

Сертифікат № 4670 від 22 квітня 2015 р. 

Богдан Микола Кирилович кандидат с.-г. 

наук, доцент 

Транскордонний проект «Забезпечення сталого 

виробництва та впровадження належної практики 

вирощування великої рогатої худоби в господарствах 

Румунії, республіки Молдова та прикордонного 

регіону України»   «University of Applied Life 

Sciences and Environment» 

Сертифікат № 4671 від 22 квітня 2015 р. 

Ніколенко Ігор 

Володимирович 

кандидат с.-г. 

наук 

Диплом кандидата наук ДК №051077 від 5 березня 2019р.  

Гурко Євгенія Юріївна асистент Одеський державний аграрний університет 

ТОВ Авангард-Д Одеська область 

Сертифікат від 29 квітня 2014 р. 

Довідка №75 від 1 червня 2016р. 

Кишлали Олена 

Констянтинівна 

асистент Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/007438-18 від 26 

жовтня 2018 р. 

Мажиловська Крістіна 

Робертовна 

 асистент Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 

Свідоцтво СС 00493706/005792-18 від 23 

березня 2018 р.  
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3. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ІНШИХ 

ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Упродовж 2019 року проводилась системна робота щодо реалізації нових 

«Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності», насамперед у частині 

кадрових, технологічних і організаційних вимог. Так, з метою дотримання 

технологічних вимог «Ліцензійних умов», було звужено провадження освітньої 

діяльності (зменшення ліцензованих обсягів та припинення частини 

провадження освітньої діяльності) ліцензованого обсягу. Також у контексті 

дотримання кадрових вимог щодо забезпечення провадження освітньої 

діяльності сформовано зведену інформацію про якісний склад груп 

забезпечення освітніх програм спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти. На виконання наказу Міністерства освіти і 

науки України №253 від 19.03.2018 року та п. 38 «Ліцензійних умов» на 

офіційному веб-сайті розміщено освітні програми, що реалізуються в 

Університеті і перелік освітніх компонентів, передбачених відповідними 

освітніми програмами.  

Державне замовлення в ході вступної кампанії 2019 року виконано в 

повному обсязі (вступ на 1 курс, вступ на 1 курс зі скороченими термінами 

підготовки, вступ до магістратури). Виконання державного замовлення у       

2019 році наведено у таблицях 3.1-3.6 та рисунках 3.1-3.3.   

Таблиця 3.1 

Державне замовлення в ході вступної кампанії 2019 року 

Вступ на освітній ступінь «бакалавр» на 1 курс на базі повної загальної 

середньої освіти 

Факультет Спеціальність/освітня 

програма 

Денна  Заочна  

Інженерно-економічний 

051 «Економіка» 0 0 

071 «Облік і 

оподаткування» 

2 1 

073 «Менеджмент» 1 1 

193 «Геодезія та 

землеустрій» 

9 0 

208 «Агроінженерія» 7 1 

Агробіотехнологічний 

201 «Агрономія» 21 0 

202 «Захист і карантин 

рослин» 

6 0 

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

2 0 

Ветеринарної медицини 

та біотехнологій 

204 «Технологія 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва» 

7 1 
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Таблиця 3.2 

Вступ на освітній ступінь «бакалавр» на 1 курс за скороченим терміном 

навчання на базі ОКР молодший спеціаліст 

Факультет Спеціальність/освітня 

програма 

Денна  Заочна  

Інженерно-

економічний 

051 «Економіка» 0 0 

071 «Облік і оподаткування» 0 0 

073 «Менеджмент» 0 0 

193 «Геодезія та землеустрій» 5 0 

208 «Агроінженерія» 18 10 

Агробіотехнологічний 

201 «Агрономія» 9 0 

202 «Захист і карантин 

рослин» 

0 0 

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

0 0 

Ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій 

204 «Технологія виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва» 

18 3 

211 «Ветеринарна медицина» 15 0 

 

Таблиця 3.3 

Вступ на освітній ступінь «магістр» 

Факультет Спеціальність/освітня 

програма 

Денна  Заочна  

Інженерно-

економічний 

051 «Економіка» 2 0 

071 «Облік і оподаткування» 2 0 

073 «Менеджмент» 5 0 

193 «Геодезія та 

землеустрій» 

5 0 

208 «Агроінженері» 6 0 

Агробіотехнологічний 

201 «Агрономія» 8 5 

202 «Захист і карантин 

рослин» 

6 1 

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

6 3 

Ветеринарної 

медицини та 

біотехнологій 

204 «Технологія виробництва 

та переробки продукції 

тваринництва» 

5 3 

211 «Ветеринарна медицина» 22 0 

212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія та експертиза» 

19 0 
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Таблиця 3.4 

Зведені дані щодо зарахування до ОДАУ у 2018-2019 роках за всіма формами набору  

Спеціальність 

/освітня програма 

Бакалавр 1 

курс (магістр 

211,212) 

на основі 

ПЗСО 

 

Скорочений 

термін 

(1-й курс) 

Скорочений термін  

(2-й курс) 

Скорочений термін  

(3-й курс) 

Магістр  

1 курс  

(на основі 

здобутого раніше 

ступеня освіти)  

Всього 

2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 2019 2018 201

9 

051 «Економіка» 3 11 0 0 5 1 0 2 2 8 10 22 

071 «Облік і 

оподаткування» 
8 12 15 13 0 1 1 1 61 17 85 44 

073 «Менеджмент» 12 36 
8 1 6 1 5 0 74 18 105 56 

193» Геодезія та 

землеустрій» 
11 23 5 14 0 0 4 0 77 59 97 96 

201 «Агрономія» 28 34 13 13 
3 7 0 0 43 59 87 113 

202 «Захист і 

карантин рослин» 
13 

8 

0 0 2 0 0 0 11 31 26 39 

203 «Садівництво 

та виноградарство» 
6 

3 

0 0 2 2 0 1 11 15 19 21 

204 «Технологія 

виробництва та 

переробки 

продукції 

тваринництва» 

25 11 12 22 8 11 2 3 38 50 85 97 

208 
«Агроінженерія» 

5 15 
27 

37 
0 3 0 0 29 35 61 90 

211 «Ветеринарна 

медицина» 
56 66 30 31 0 0 0 0 38 34 124 131 

212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія та 

експертиза» 

13 12 0 0 0 0 0 0 57 57 70 69 

Всього: 180 231 110 131 26 26 12 7 441 383 769 778 
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Рисунок 3.1. Порівняльна характеристика кількості осіб, зарахованих до Одеського державного 

аграрного університету в 2018 та 2019 роках 
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Таблиця 3.5 

Дані, що характеризують зарахування здобувачів освітнього ступеня «магістр» на основі здобутого 

раніше ступеня освіти у 2018 і 2019 роках у розрізі спеціальностей, форм навчання та фінансування 

Спеціальність/ 

освітня програма 

Денна форма Заочна форма  Всього 

Б К Всього Б К Всього 2018 2019 

2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

051 «Економіка» 0/2 0/0 0/2 0/0 2/6 2/6 2 8 

071 «Облік і 

оподаткування» 

2/2 10/3 12/5 1/0 48/12 49/12 61 17 

073 «Менеджмент» 5/5 14/5 19/10 0/0 55/8 55/8 74 18 

193» Геодезія та 
землеустрій» 

7/5 12/11 19/16 0/0 58/43 58/43 77 59 

201 «Агрономія» 8/8 17/15 25/23 5/5 13/31 18/36 43 59 

202 «Захист і 

карантин рослин» 
5/6 1/5 6/11 1/1 4/19 5/20 11 31 

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

5/6 2/1 7/7 3/3 1/5 4/8 11 15 

204 «Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 
тваринництва» 

5/5 18/21 23/26 5/3 10/21 15/24 38 50 

208 «Агроінженерія» 5/6 10/13 15/19 2/0 12/16 14/16 29 35 

211 «Ветеринарна 

медицина» 
20/12 18/22 38/34 0 0 0 38 34 

212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія та 
експертиза» 

11/9 46/48 57/57 0 0 0 57 57 
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Таблиця 3.6 

Дані, що характеризують зарахування здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» у 2018 і 2019 роках у 

розрізі спеціальностей, форм навчання та фінансування 

Спеціальність/ 

освітня програма 

Денна форма Заочна форма  Всього 

Б К Всього Б К Всього 2018 2019 

2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019 2018/2019 

051 «Економіка» 0/0 2/6 2/6 0/0 6/8 6/8 8 14 

071 «Облік і 

оподаткування» 

2/2 5/4 7/6 0/1 17/20 17/21 24 27 

073 «Менеджмент» 2/1 12/23 14/24 0/1 17/13 17/14 31 38 

193» Геодезія та 
землеустрій» 

7/14 7/15 14/29 0/0 6/8 6/8 20 37 

201 «Агрономія» 20/30 13/10 33/40 0/0 11/14 11/14 44 54 

202 «Захист і 

карантин рослин» 
10/6 1/2 11/8 0/0 4/0 4/0 15 8 

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

3/2 1/2 4/4 1/0 3/2 4/2 8 6 

204 «Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 
тваринництва» 

25/25 7/1 32/26 6/4 9/17 15/21 47 47 

208 «Агроінженерія» 15/25 6/5 21/30 2/11 9/14 11/25 32 55 

211 «Ветеринарна 

медицина» 
11/15 19/16 30/31 0 0 0 30 31 
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Рисунок 3.2. Порівняльна характеристика кількості зарахованих 

здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» до Одеського державного 

аграрного університету в 2018 та 2019 роках 

 

 
Рисунок 3.3. Порівняльна характеристика кількості зарахованих 

здобувачів освітнього ступеня «магістр» до Одеського державного 

аграрного університету в 2018 та 2019 роках 
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4. ДОТРИМАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 

ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Університет здійснює надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності закладів освіти» № 1187 від 

30.12.2015 року і на підставі  Відомостей щодо здійснення освітньої діяльності у 

сфері вищої освіти Університету (оприлюднених на сайті https://mon.gov.ua), що 

наведені у таблиці 1.1. Ліцензований обсяг і кількість зарахованих у розрізі 

спеціальностей (спеціалізацій) наведено у таблицях 4.1-4.2. 

Таблиця 4.1 

Ліцензований обсяг прийому та кількість зарахованих на 1 курс  

(включаючи зарахованих на 1-й курс за скороченими програмами) 

 навчання у 2019 році 

Показник Денна форма Заочна форма 

Шифр 

спеціальності 

(спеціалізації) 

Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Ліцензійний 

обсяг 

Кількість 

зарахованих 

Ліцензійний 

обсяг 

Кількість 

зарахованих 

051 Економіка 100 6 100 8 

071 Облік і оподаткування 130 6 130 21 

073 Менеджмент 150 24 150 14 

193 Геодезія та землеустрій 145 29 145 8 

201 Агрономія 120 40 120 14 

202 
Захист і карантин 

рослин 
60 8 60 0 

203 
Садівництво та 

виноградарство 
120 4 120 2 

204 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

150 26 150 21 

208 Агроінженерія 185 30 185 25 

211 Ветеринарна медицина 150 31 150 0 

212 
Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
- - - - 

 

Протягом 2019 року в Університеті продовжувалась планова робота з 

акредитації освітньо-професійних програм відповідно до Стратегії розвитку 

Університету 2019-2024. 
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Таблиця 4.2. 

Ліцензований обсяг прийому та кількість зарахованих здобувачів 

освітнього ступеня «магістр» у 2019 році 

Показник Денна форма Заочна форма 

Шифр 

спеціальності 

(спеціалізації) 

Назва спеціальності 

(спеціалізації) 

Ліцензійний 

обсяг 

Кількість 

зарахованих 

Ліцензійний 

обсяг 

Кількість 

зарахованих 

051 Економіка 100 2 100 6 

071 Облік і оподаткування 100 5 100 12 

073 Менеджмент 100 10 100 8 

193 Геодезія та землеустрій 100 16 100 42 

201 Агрономія 30 23 30 36 

202 
Захист і карантин 

рослин 
30 11 30 20 

203 
Садівництво та 

виноградарство 
30 7 30 8 

204 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

50 26 50 24 

208 Агроінженерія 50 19 50 16 

211 Ветеринарна медицина 100 34 100 - 

212 
Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
100 57 100 - 

 

 

За планом ліцензування та акредитації на 2019 рік в Університеті проведена 

первинна акредитація 4 освітніх програм, які приведені у таблиці 4.3. та відкрито 

підготовку докторів філософії за 2-ма спеціальностями – 211 «Ветеринарна 

медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».  

Розширено провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти шляхом 

збільшення ліцензійного обсягу за магістерським рівнем спеціальності 211 

«Ветеринарна медицина» до 900 осіб з можливістю здійснення підготовки 

іноземців та осіб без громадянства, також відкрито навчання за спеціальністю 204 

«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва» за початковим 

рівнем молодшого бакалавра (освітня програма – «Кінологія») загальним 

ліцензійним обсягом - 100 осіб. 
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Таблиця 4.3 

Акредитація освітніх програм в Одеському державному аграрному 

університеті в 2019 році 

№ Спеціальність Освітня програма 

1 051 «Економіка» Економіка 

2 201 «Агрономія» Агрономія 

3 203 «Садівництво та виноградарство» Садівництво та виноградарство 

4 202 «Захист і карантин рослин» Захист і карантин рослин 

 

Для дотримання «Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 

закладів освіти» в розрізі технологічних вимог на кафедрах факультетів поетапно 

проводиться оновлення матеріально-технічної бази з метою якісного 

забезпечення статутної діяльності Університету, підтримання подальшого його 

розвитку, задоволення навчальних потреб факультетів та впровадження основ 

диджиталізації, зокрема протягом першого семестру 2019-2020 навчального року 

придбано:  

• 25 комп'ютерів, 30 телевізійних моніторів для забезпечення повноцінної 

роботи з інженерних дисциплін, комп’ютеризації навчального процесу та 

навчання здобувачів вищої освіти з врахуванням основ безпеки здоров`я; 

• телевізійний SMART-TV монітор 55"; 

• 7 проекційних екранів; 

• 3 мультимедійні проектори.  

Як відомо, підготовка висококваліфікованого лікаря ветеринарної 

медицини потребує достатньо потужної практичної підготовки, тому за останні 

півроку Університетом під особистим контролем керівництва для факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій проведено роботу з реконструкції та 

ремонту клініки для сільськогосподарських тварин, зокрема: 

• оновлено клітки для утримання кроликів;  

• облаштовано місце для зберігання гною;  

• облаштована підлога для утримання коней; 

• придбано шість гумових килимів для ВРХ;  

• проведено суботник для підготовки клініки факультету до капітального 

ремонту із заміною вікон на енергоефективні;  

• закінчується конкурс проекту реконструкції майданчика для утримання 

тварин;  

• проведено ідентифікацію тварин у клініці факультету; 
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• проведено конкурс серед майбутніх абітурієнтів щодо благоустрою 

лекційної аудиторії шляхом розробки ідеї ескізу муралу «Веселка у майбутнє». 

На факультет було виділено 2 апарати УЗ-діагностики, роботу яких 

опанував асистент Кушнір В. Ю. Також, факультетом отримано лікарські засоби 

які використовуються для надання допомоги тваринам у стаціонарі факультету, 

а на заняттях студенти вивчають їх властивості, методи застосування, зберігання 

та транспортування. 

Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи була забезпечена, 

згідно заявки (27 найменувань) реактивами, матеріалами, приладами, які 

придбали для проведення лабораторно-практичних занять з дисциплін: 

«Ветеринарна гігієна і санітарія»; «Ветеринарно-санітарна експертиза»; 

«Ветеринарна токсикологія»; «Ветеринарна радіобіологія». Для забезпечення 

проведення фундаментальних та прикладних досліджень в області ветеринарії 

розпочато роботу над реконструкцією приміщення під лабораторію для 

патоморфологічних досліджень, придбано обладнання для встановлення 

вентиляції та замовлено холодильник для зберігання зразків матеріалу, що 

досліджуються. 

Для якісного проведення практичної підготовки фахівців, практики з 

керування сільськогосподарської техніки Університетом були придбані 

запчастини, гума та фарби для тракторів МТЗ-80 та ЮМЗ-6АКЛ. За сприянням 

керівництва силами співробітників кафедри агроінженерії та студентів ці 

трактори були відремонтовані та пофарбовані, що дозволило підвищити рівень 

практичної підготовки фахівців зі спеціальності «Агроінженерія». 

Для забезпечення якісної та своєчасної підготовки ґрунту до проведення 

посівних робіт на дослідному полі Університету за звітний період було придбано 

дискову ґрунтообробну борону. 

Зазначене обладнання придбано у відповідності та з дотриманням вимог 

Закону України «Про публічні закупівлі» №922-VII від 25.12.2015 року. 

Придбання клітин та килимів для тварин обумовлено вимогами Законами 

України «Про ветеринарну медицину» № 2498-XII від 25.06.1992 року, «Про 

захист тварин від жорстокого погодження» № 3447-IV від 21.02.2016 року, СНіП 

ІІ-1.6-72 «Будівельні норми та правила» та іншими нормативними актами 

України з питань утримання тварин. Постачальниками придбаних товарно-

матеріальних цінностей є безпосередньо вітчизняні виробники, що відповідає 

законодавчим принципам проведення державних закупівель та веде до економії 

коштів закладу. 
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На виконання зауважень Акту перевірки додержання суб’єктами 

господарювання, що надають послуги у сфері вищої освіти, вимог законодавства 

про вищу освіту № 01-13/58-03-06/1 від 15.12.2018 року в частині ліцензійних 

умов надання освітніх послуг у сфері вищої освіти було проведено роботи з 

поточного ремонту теплового пункту та трансформаторної підстанції для 

забезпечення опалення навчального корпусу № 4. Також на виконання 

вищевказаних зауважень було забезпечено організацію діяльності їдальнь 

шляхом укладання договорів оренди нерухомого майна, що належать до 

державної власності, які працюють у гуртожитку №5 та навчальному корпусі №3.  

Проведена заміна 50 вікон (на енергоефективні) у навчальному корпусі №4, 

9 вікон – у навчальному корпусі №3, в тому числі 5 – на ветеринарній клініці. 

Рішенням Вченої ради Університету (протокол №4 від 29.10.2019 року) 

затверджено план здійснення ліцензування спеціальностей за рівнями здобуття 

вищої освіти (таблиця 4.4).  

Таблиця 4.4 

Перспективне планування здійснення ліцензування та акредитації 

спеціальностей за рівнями здобуття вищої освіти 

№ Спеціальність Освітня програма 

Фаховий молодший бакалавр 

1 193 «Геодезія та землеустрій» Геодезія та землеустрій 

2 208 «Агроінженерія» Агроінженерія 

3 
141 «Електроенергетика, електротехніка 

та електромеханіка» 

Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

4 201 «Агрономія» Агрономія 

5 
204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва» 

Технологія виробництва та 

переробки продукції 

6 211 «Ветеринарна медицина» Ветеринарна медицина 

Ступінь вищої освіти «Молодший бакалавр» 

7 193 «Геодезія та землеустрій» Геодезія та землеустрій 

8 201 «Агрономія» Агрономія 

Ступінь вищої освіти «Магістр» 

9 211 «Ветеринарна медицина» Ветеринарна медицина 

Третій освітньо-науковий рівень 

10 
204 «Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва» 

Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва 

 

У найближчій перспективі, з урахуванням фінансовій спроможності 

Університету,  для навчальних потреб кафедр факультетів додатково планується 

придбання ветеринарного, інженерного і сільськогосподарського обладнання та 

інструменту. 
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5. ВИСОКОЕФЕКТИВНА НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, В ТОМУ 

ЧИСЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ, МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

Наукова діяльність в Університеті здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про 

освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року, «Про вищу освіту» № 1556-VII від 

01.07.2014 року, «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 

26.11.2015 року, «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 4.07.2002 року, «Про 

бібліотеки та бібліотечну справу» № 32/95-ВР від 27.01.1995 року, постанов 

Кабінету міністрів України, наказів Міністерства освіти і науки України та інших 

нормативних документів, що регламентують освітню і наукову діяльність. 

Розвиток науки і техніки є провідним вектором діяльності Університету. 

Основна мета наукової роботи Університету – це інтеграція наукової, освітньої і 

виробничої діяльності в систему вищої освіти, яка досягається шляхом розробки 

новітніх технологій, проведення прикладних та фундаментальних досліджень. 

Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність є 

джерелом економічного зростання і невід'ємною складовою освіти в 

Університеті, що сприяє зростанню інтелектуального потенціалу здобувачів 

вищої освіти, навчально-наукових працівників та підготовці фахівців 

інноваційного типу.  

Напрямки наукової роботи працівників Університету у звітному періоді 

були направлені в сторону не лише вирішення актуальних прикладних та 

фундаментальних проблем в аграрній науці, але і впровадження своїх досягнень 

у виробництво, що забезпечує соціальні, економічні, культурні та інші потреби 

суспільства.  

Науково-дослідна робота є одним з найважливіших аспектів підготовки 

сучасного фахівця. Основні показники науково-дослідної роботи Університету в 

2019 році наведені у таблиці 5.1.  
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Таблиця 5.1 

Основні показники науково-дослідної роботи Одеського державного 

аграрного університету в 2019 році 

№ Показники 

ОДАУ 
Факультети Кафедри 
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1 Науково-дослідних тем, всього 7 13 13 1 - 33 
      в т.ч.: бюджетних - 3 - - - 3 

      з них: - пошукових 7 - 5 1 - 12 

- державних контрактів - 3 - - - 3 
- госпдоговірних - - 1 - - 1 
- ініціативних - 7 7 - - 14 

2 Участь у виконанні НД програм - - - 1 - 1 

• прикладних - - - 1 - 1 

• фундаментальних - - - - - - 
3 Чисельність науково-педагогічних 

працівників: загальна (в т.ч. з 
сумісниками) 

29 55 67 7 9 167 

що беруть участь в НДР, всього 29 55 67 7 9 167 

в т.ч.:   - докторів наук, професорів 6 9 13 1 - 29 
  - кандидатів наук 18 34 42 5 5 104 

    - наукових працівників без 
вченого ступеня 

5 12 12 1 4 34 

4 Завершено тем науково-дослідних 
робіт, всього 

1 - - - - 1 

в тому числі розробка нових 
технологій 

1 - - - - 1 

5 Участь у виконанні спільних 
міжнародних наукових проектів  
(програм) 

1 2 1 - 1 5 

• кількість виїздів за межі України - - 1 - - 1 

• стажування, навчання, 
підвищення кваліфікації 

1 2 - - 1 4 
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Протягом 2019 року основні зусилля провідних науковців Університету 

були спрямовані на:  

1. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів. Так, 167 науковців Університету протягом року працювали в рамках 

33 науково-дослідних тем, з яких бюджетних – 3, пошукових – 12, державних 

контрактів – 3, госпдоговірних – 1, ініціативних – 14. Закінчено одну розробку 

нових технологій. 

2. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки фахівців з вищою освітою. Зокрема, з 1323 здобувачів вищої освіти 

денної форми навчання Університету – 556 (або 41 %) приймають участь у 

наукових гуртках. Здобувачі вищої освіти приймають участь у 46 ініціативних 

дослідженнях. 

3. Формування наукового кадрового потенціалу, здатного забезпечити 

розробку та впровадження інноваційних наукових розробок. Так, науково-

педагогічні працівники Університету проходили підвищення кваліфікації в 

провідних наукових установах держави та разом зі здобувачами вищої освіти 

систематично приймали участь у конференціях різного рівня. 

За 2019 навчальний рік працівниками Університету видано 1 підручник, 21 

навчальний посібник та 6 монографій, про що свідчить рисунок 5.1. 

 
Рисунок 5.1. Порівняльна діаграма основних публікацій навчально-

наукових працівників ОДАУ в 2019 р. 

Плановою перевіркою Державної служби перевірки якості вищої освіти 

було виявлено ряд порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, що  
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стосувались наукової роботи Університету. Після оцінки звіту комісії було 

розроблено план заходів з усунення виявлених порушень, який виконано у повній 

мірі, зокрема: 

•  розроблено Положення про процедуру визнання здобутих в ОДАУ 

ступенів вищої освіти та наукових ступенів; 

•  розроблена відповідна документація, що регулює питання дотримання 

академічної доброчесності; 

•  організована робота Наукового товариства студентів, аспірантів та 

молодих вчених Університету та заплановано кошти для його фінансування. 

Видавнича діяльність Університету в 2019 році була спрямована на 

усунення цілого ряду недоліків, які не дозволяли підтвердити фаховість збірника. 

Зокрема, у четвертому кварталі 2019 року науковий журнал «Аграрний вісник 

Причорномор’я» пройшов перереєстрацію у Міністерстві юстиції України в 

результаті чого було зареєстровано його англомовну назву – «Agrarian Bulletin of 

the Black Sea Littoria». Крім цього у поточному році розроблено офіційний веб-

сайт журналу, отримано ISSN (print – 2707-1154; online – 2707-1162) та присвоєно 

префікс DOI для видання.   

Науковий журнал «Аграрний вісник Причорномор’я» видається з 1997року 

4 рази на рік і містить результати наукових досліджень з проблем 

сільськогосподарських, ветеринарних, економічних, та технічних наук, які 

досліджуються вченими, аспірантами і магістрами Університету та інших ЗВО 

Міністерства освіти і науки України. Статті публікуються українською та 

англійською мовами. Збірник включений до Переліку наукових фахових видань 

України (науки: економічні, технічні, сільськогосподарські, ветеринарні), в яких 

можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на здобуття наукових 

ступенів доктора наук і доктора філософії. Усього до грудня 2019 року за звітний 

період вийшло два номери журналу (№93 і № 94). 

Важливо відмітити, що працівниками Університету в 2019 році захищено 7 

дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 3 на здобуття 

наукового ступеня доктора наук, зокрема здобули відповідні наукові ступені: 

• Дяченко Олексій Петрович, доцент кафедри обліку і оподаткування. 

Наукові консультанти: Гришова І. Ю. – доктор економічних наук, доцент, 

Пархоменко-Куцевіл О. І. – доктор наук з державного управління.  Дисертація на 

тему: «Механізми державного регулювання процесів протидії розвитку тіньової 

економіки України», за спеціальністю 25.00.02 – Механізми державного 

управління; 

• Шабатура Тетяна Сергіївна, доцент кафедри економічної теорії і 

економіки підприємства. Науковий консультант: Гришова І. Ю. – доктор 

економічних наук, доцент.  Дисертація на тему: «Соціально-економічні 
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механізми комплементарності економічного потенціалу агропродовольчих 

підприємств: теорія та методологія», за спеціальністю 08.00.04 – економіка та 

управління підприємствами (за видами економічної діяльності); 

• Кривенко Анна Іванівна, доцент кафедри захисту, генетики і селекції 

рослин. Дисертація на тему: «Наукове обґрунтування біологізованих технологій 

вирощування озимих зернових культур в умовах Південного Степу України», за 

спеціальністю 06.01.09 – Рослинництво;  

• Гєрдєва Альона Олександрівна, асистент кафедри хірургії, акушерства 

та хвороб дрібних тварин. Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, 

професор Ільніцький М. Г. Дисертація на тему: «Клініко-експериментальне 

обґрунтування застосування бурштинової кислоти за гнійних ран у собак», за 

спеціальністю 16.00.05 – Ветеринарна хірургія;  

• Кушнір Володимир Юрійович, асистент кафедри внутрішніх хвороб 

тварин та клінічної діагностики. Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, 

професор Чубов Ю. О. Дисертація на тему: «Клініко-експериментальне 

обґрунтування застосування антигомотоксичних препаратів за катаральної 

бронхопневмонії собак», за спеціальністю 16.00.01 – Діагностика і терапія 

тварин; 

• Пасніченко Олександра Сергіївна, асистент кафедри нормальної і 

патологічної анатомії та патофізіології. Науковий керівник – доктор 

ветеринарних наук, професор Ткачук С. А. Дисертація на тему: «Морфологічні 

та біомеханічні характеристики трубчастих кісток качок кросу «Благоварський» 

у постнатальному періоді онтогенезу», за спеціальністю 16.00.02 – Патологія, 

онкологія і морфологія тварин; 

• Запека Ірина Євгеніївна, асистент кафедри нормальної і патологічної 

анатомії та патофізіології. Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, 

професор Яценко Іван Володимирович. Дисертація на тему: «Патоморфологічні 

особливості ешерихіозів свиней за надлишку в кормах Купруму, Феруму та 

Кобальту», за спеціальністю 16.00.02 – Патологія, онкологія і морфологія тварин; 

• Попова Ірина Михайлівна, асистент кафедри епізоотології та 

паразитології. Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, старший 

науковий співробітник Волосянко О.В. Дисертація на тему: «Імунологічна 

реактивність кролів за застосування живої вакцини проти міксоматозу», за 

спеціальністю 16.00.03 – Ветеринарна мікробіологія, епізоотологія, інфекційні 

хвороби та імунологія (211-ветеринарна медицина). 

• Валентюк   Наталія    Олександрівна,   асистент   кафедри   польових і  
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овочевих культур. Науковий керівник – доктор технічних наук, професор 

Станкевич Г. М.. Дисертація на тему: «Удосконалення технології 

післязбиральної обробки та зберігання зерна амаранту», за спеціальністю 

05.18.02 – технологія зернових, бобових, круп’яних продуктів і комбікормів, 

олійних і луб’яних культур (технічні науки). 

• Казанджі Альона Вікторівна, асистент кафедри менеджменту. 

Науковий керівник – доктор економічних наук, професор Запша Г.М. Дисертація 

на тему: «Управління виробничою та зовнішньоекономічною діяльністю 

підприємств олійно-жирового комплексу України» за спеціальністю 08.00.04 – 

економіка та управління підприємствами – за видами економічної діяльності. 

В умовах сьогодення основними критеріями ефективної діяльності 

науково-педагогічних працівників, які свідчать про їх науковий рівень і 

міжнародне визнання, є публікаційна активність. Звітна інформація щодо 

публікаційної активності працівників Університету наведена на рисунку 5.2. Так, 

за 2019 рік працівниками Університету опубліковано 172 статті та 15 патентів. 

Крім цього науково-педагогічними працівниками Університету подано дві заявки 

на винахідництво. 

 
Рисунок 5.2. Порівняльна діаграма публікаційної активності 

навчально-наукових працівників Одеського державного аграрного 

університету в 2019 році. 
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Вагоме місце у науковій роботі Університету займає багатопрофільна 

лабораторія ветеринарної медицини, яка є сучасним ветеринарним 

діагностичним центром, який засновано у 2015 році, за фінансової та науково-

технічної підтримки Євросоюзу, в рамках проекту «Забезпечення сталого 

виробництва та впровадження належної практики вирощування великої рогатої 

худоби в господарство Румунії, Республіки Молдова та Прикордонними регіонів 

України» MIS ETC CODE 1549. Основна мета діяльності лабораторії – 

доступність прогресивних методів лабораторної діагностики в роботі як 

ветеринарних лікарів, так й наших аспірантів за допомогою сучасного 

обладнання і європейської якості. Протягом 2019 року на базі лабораторії 

здобувачі вищої освіти, магістри, аспіранти та викладачі Університету проводили 

дослідження, пов’язані з навчальною роботою та науково-технічною діяльністю. 

Діяльність лабораторії була направлена на опрацювання сучасних методик 

наукових досліджень викладачами і здобувачами вищої освіти Університету із 

впровадженням в окремих господарствах Південного регіону України. 

Значним осередком наукової діяльності Університету є науково-

фундаментальна бібліотека Університету як інформаційно-культурний та 

освітній центр ЗВО, який в звітному році працював згідно затвердженого плану 

роботи. Основними напрямками роботи бібліотеки стали: бібліотечне 

обслуговування користувачів; довідково-бібліографічне та інформаційне 

забезпечення; формування та збереження фонду; наукова обробка літератури; 

система каталогів та картотек; наукова та видавнича діяльність. У 2019 році на 

закупівлю літератури було витрачено 123682,01 грн., отримано 696 примірників 

книг. На періодичні видання витрачено – 67957,4 грн. Отримано 5 назв газет та 

69 назв журналів. Загальний фонд на кінець звітного періоду становить: 744702 

примірників. 

Інформаційне та бібліографічне обслуговування є провідним напрямом 

роботи бібліотеки сучасного ЗВО. Ключову роль в інформаційному забезпеченні 

користувачів Університету відіграє електронний каталог (247201 одиниць 

запиту), який дає можливість здійснювати якісний та оперативний пошук 

літератури за різними напрямками водночас. Добре зарекомендував себе 

Інституційний репозитарій (1586 одиниць запиту). Функціонує бібліотечний блог 

– http://library-odau.blogspot.com. З метою  ознайомлення користувачів з фондом 

бібліотеки створені та оновлюються віртуальні виставки. Всього з часу створення 

блогу його відвідали майже 20 тисяч чоловік. Згідно встановленого плану в 2019 

році працівниками бібліотеки Університету складено і надруковано науково-

допоміжний бібліографічний покажчик. 

Важливим напрямом у виховній роботі зі студентами є проведення 

інформаційно-масових заходів: тематичних книжкових виставок, днів фахівців, 

днів інформації, відкритих оглядів літератури. За допомогою медіа-ресурсів у 

http://library-odau.blogspot.com/
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залі електронних технологій у поточному році проведено 39 відеоуроків (днів 

фахівця з тваринництва та ветеринарії). Крім цього проведено 14 книжкових 

виставок та 4 відкриті огляди нової літератури. 

Протягом поточного року на факультеті ветеринарної медицини та 

біотехнологій проведено виховні заходи «Свято хліба» та «Життя на барикадах 

поезії» (присвячений Ліні Костенко). У листопаді 2019 року проведена виставка 

для польської делегації «Сторінками стародруків» (рідкісна польська книга з 

фондів бібліотеки) та відкрито нову сторінку на сайті бібліотеки «Віртуальний 

музей рідкісної книги ФБ ОДАУ». 

В Університеті протягом 2019 року було організовано і проведено п’ять 

конференцій: Міжвузівська науково-практична інтернет-конференція за 

міжнародною участю «Сучасний менеджмент в агробізнесі: проблеми та 

рішення» (24.06.2019 року); конференція професорсько-викладацького складу 

інженерно-економічного факультету ОДАУ (10.04.2019 року); міжнародна 

науково-практична конференція «Актуальні проблеми епізоотології та заразних 

хвороб тварин», присвяченої 80-річчю від дня народження професора 

В.Я.Атамася, (24–26.10.2019 року); наукова конференція професорсько-

викладацького складу, наукових співробітників та аспірантів факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій ОДАУ (3–4.04.2019 року); конференція 

професорсько-викладацького складу агробіотехнологічного факультету ОДАУ 

(30.05.2019 року). У конференціях приймали участь колеги практично з усіх 

навчальних закладів відповідного профілю України, також представники 

Республіки Молдова, Болгарії, Румунії, Білорусі та представники академічної 

спільноти України. 

Викладачі кафедри технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва приймали участь у спільних міжнародних проектах: з питань 

адаптації карпатського буйвола у Ренійському районі Одеської області в рамках 

сприяння Грантової угоди в межах партнерської угоди між Stichting Rewilding 

Europe і громадською організацією «Рівайлдінг Україна» згідно договору від 

01.03.2019 року; з питань утримання гуцульського коника в умовах півдня 

України із ГО «Рівалдінг Україна» (код ЄДРПОУ 41215787), що сприяє реалізації 

Угоди про надання гранту для виконання проекту «Відновлення водно-болотних 

угідь та степів в регіоні дельти Дунаю» за програмою «Ландшафти під загрозою» 

між Stichting Rewilding Europe та ГО «Рівайлдінг Україна» з 01.03.2019 року до 

теперішнього часу. 

Викладачі Університету протягом 2019 року приймали участь у чисельних 

конференціях та виставках різного рівня (таблиця 5.2). 
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Важливою складовою процесу навчання в Університеті є науково-дослідна 

робота здобувачів вищої освіти. Протягом четвертого кварталу 2019року 

створено передумови для надання здобувачам вищої освіти можливості 

реалізувати свої бажання в області науки. Зокрема, відновлено діяльність 

Студентського наукового товариства: обрано голову та секретаря товариства; 

розписано кошторис на наступний рік; розроблено план діяльності товариства; 

окреслено основні, перспективні напрямки науково-дослідної роботи. 

Таблиця 5.2 

Участь науково-педагогічних працівників Одеського державного 

аграрного університету в конференціях і семінарах протягом 2019 року  
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1 Участь у виставках, всього 7 - 2 - - 9 

в тому числі:  

• міжнародних 7 - - - - 7 

• республіканських - - 2 - - 2 

• обласних, районних - - - - - - 

2 Участь у конференціях та 

семінарах 
39 56 44 5 2 146 

• міжнародних 22 43 29 5 1 100 

• всеукраїнських 9 12 8 - 1 30 

• обласних, районних 8 1 7 - - 16 

Науково-дослідна робота здобувачів вищої освіти Університету 

реалізується шляхом участі останніх в різних науково-практичних заходах 

(семінарах, форумах, конференціях, виставках, конкурсах студентських робіт, 

олімпіадах і так далі), зокрема, у 2019 році  здобувачі вищої освіти Університету 

взяли участь у 49 науково-практичних конференціях. Проводиться робота з їх 

залучення до виконання науково-дослідних проектів (у поточному році вони 

приймали участь у виконанні 26 ініціативних досліджень).  

Перспективним є залучення здобувачів вищої освіти до виконання 

індивідуальних науково-дослідних проектів. Одним з основних напрямів їх 

наукової роботи є участь в студентських наукових гуртках, так у 2019 році 556 

здобувачів вищої освіти Університету приймали участь у 46 студентських 

наукових гуртках (таблиця 5.3.). 

З метою підвищення рівня ефективності діяльності аспірантури у 2019році 
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було вдосконалено систему атестації та контролю за виконанням індивідуальних 

планів аспірантів. Всі аспіранти проходять практичні навчання, готуються до 

складання іспитів згідно чинних нормативних документів. Відповідно до 

індивідуальних планів, аспіранти отримують фундаментальні та прикладні 

навички з оформлення доповідей, наукових статей, патентів тощо. Одночасно 

проводяться навчання із засвоєння комп’ютерних програм оброблення 

результатів досліджень, підготовки матеріалу до захисту. Значна увага 

приділяється оформленню отриманих результатів та списку використаних 

інформаційних джерел. 

Таблиця 5.3 

Наукова робота здобувачів вищої освіти у Одеському державному 

аграрному університеті в 2019 році  

№ Показники 

ОДАУ 

Факультети Кафедри 
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1 всього студентів стаціонарного 

навчання, осіб. 
247 362 714 - - 1323 

     з них приймали участь: 

  - в наукових гуртках 78 173 240 65 - 556 

 • студентських конструкторських 

бюро 
- - - - - - 

• бюджетних дослідженнях - - - - - - 

• госпдоговірних НДР - - - - - - 

• ініціативних дослідженнях - 46 - - - 46 

2 участь студентів в Олімпіадах 1 61 28 - - 90 

3 кількість наукових публікацій 

студентів 40 140 80 - - 260 

4 кількість студентів на 

конференціях 
50 144 120 84 - 398 
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Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1031 від     26.07.2019 

року обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок 

бюджетного фінансування у 2019 році становить 5 осіб. Відповідна інформація в 

розрізі спеціальностей представлена у розділі 1 Звіту. 

Ключовим вектором формування сучасної освітньої політики країн Європи 

та світу є інтернаціоналізація та модернізація освіти. Цей процес зумовлений 

глобалізацією сучасного світу, розвитком міжнародної співпраці, економічною, 

політичною, соціальною та культурною інтеграцією країн. 

Трансформаційні процеси, що відбуваються в українській освітній системі 

спрямовані на формування глобального мислення, толерантності, навичок 

міжкультурної комунікації, підготовку конкурентоспроможних спеціалістів на 

міжнародному ринку праці. На основі таких трансформаційних змін стало 

актуальним в Університеті створення Відділу міжнародного співробітництва та 

зовнішньоекономічних зв’язків, який розпочав свою діяльність з серпня 

2019року. Тому міжнародна діяльність в системі освіти та науки сьогодні є 

складовою функціонування Університету.   

Пріоритетним напрямом інтернаціоналізації інституційного освітнього 

простору Університету є встановлення партнерських відносин між ЗВО та 

наукою. На основі домовленостей з науковими установами та ЗВО визначено 

основні потенційні сфери співробітництва, враховуючи сильні сторони і потреби 

партнерів та узгоджено спільні дії в освітній та науковій сферах, сфері 

формуванні інновацій. Зокрема, міжнародна співпраця у 2019 році розпочалася з 

міжнародними партнерами, які представлені у таблиці 5.4.  

Проводиться робота щодо наповнення угод реальним змістом, 

спрямованим на практичний результат. Наукові гранти і міжнародні конференції, 

обмін викладачами і студентами, спільні наукові дослідження з міжнародними 

партнерами і академічна мобільність – всі ці речі складають змістовне 

наповнення європейського курсу Університету.  

Університетом нині досягнуто домовленості щодо укладання договорів про 

співробітництво з зарубіжними університетами: Аграрний університет                          

м. Пловдів (Болгарія); Болонський університет (Італія); Латвійський університет 

природних наук і технологій; Університет Бари Альдо Моро (Італія); Університет 

Катанія (Італія); Поморська академія м. Слупськ (Польща). 
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Таблиця 5.4 

Перелік країн та установ, з якими започаткував співробітництво Одеський 

державний аграрний університет у 2019 році 

№ 

з/п 
Назва установи 

Місце 

знаходження 

Нормативний 

документ 

1. Природничо-гуманітарний університет Польща Договір 

2. 
Словацький сільськогосподарський 

університет  
Словаччина Договір 

3. 
Німецька Академія  сільського 

господарства Deula 
Німеччина Меморандум 

4. 
Державний університет «Люблінська 

політехніка» 
Польща Угода 

5. «Поліський державний університет»  
Республіка 

Білорусь 
Угода 

6. 

Інститут ґрунтознавства, 

агротехнології та захисту рослин імені 

Н. Пушкарьова 

Болгарія Меморандум 

7. Державний університет Мінданао  Філіппіни Меморандум 

8. Університет Ічунь Китай Меморандум 

 

Базуючись на Законі України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 

року та Положенні про порядок реалізації права на академічну мобільність, 

затвердженого Постановою КМУ №579 від 12.08.2015 року, у 2019році в 

Університеті розроблено та затверджено Положення про академічну мобільність 

учасників освітнього процесу Одеського державного аграрного університету. 

Дане Положення регламентує діяльність Університету щодо організації 

академічної мобільності здобувачів вищої освіти, науково-педагогічних 

працівників і встановлює загальний порядок організації програм академічної 

мобільності на території України і за кордоном. Так, на початок грудня 2019 року, 

аспіранти факультету ветеринарної медицини і біотехнології подали документи 

на навчання до Поморської академії м. Слупськ (Польща). 

В листопаді 2019 року з першим офіційним візитом Університет відвідав 

професор природничо-гуманітарного Університету м. Сьєдельце (Польща) – 

Цезар Ткачук. Нині розпочата співпраця в науковій і освітній сферах і розвитку 

партнерських відносин між двома університетами, спрямована на розробку 

сумісних освітніх програм, спільну участь в академічних і наукових програмах, 
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проектах за фінансової підтримки Європейського Союзу. 

У січні-лютому 2020 року Університетом спільно з партнерами 

заплановано подання заявок за європейською програмою ЕРАЗМУС+, за 

фінансової підтримки Європейського Союзу, за напрямом КА1. Заплановано 

впровадження академічної мобільності з природничо-гуманітарним 

університетом м. Сьєдельце (Польща) в рамках мобільності здобувачів вищої 

освіти та викладачів, котрі будуть успішно діяти. Кінцевий термін подачі заявок 

- лютий 2020 року. 

Нині розпочато розробку проекту в рамках програми Еразмус+ КА2. 

«Розвиток потенціалу вищої освіти» (Capacity Building in higher education, 

CBHE). Кінцевий термін подачі заявок – лютий 2020 року. 

З другої половини 2019 року проводиться активна робота з розширення 

участі Університету в міжнародних проектах. Факультети за підтримки відділу 

міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічних зв’язків докладають 

багато зусиль до подання грантових заявок, координування та реалізації 

міжнародних проектів. 

Узгоджено, що співробітництво Університету із закордонними 

організаціями надалі буде  реалізовуватися шляхом: встановлення контактів з 

університетами та іншими міжнародними організаціями; підписання угод про 

співробітництво; запрошення іноземних фахівців до провадження науково-

педагогічної діяльності; організації та участі у міжнародних наукових заходах; 

відрядження викладачів Університету за кордон; активізації програм 

студентських обмінів та стажувань; навчання іноземних громадян; отримання та 

реалізації грантових програм, проектів. 

 

6. ОДЕРЖАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ НАУКОВИХ І 

НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

На 19 кафедрах Університету протягом 2019 року виконувалось 17 

науково-дослідних робіт зареєстрованих в Українському інституті науково-

технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ). Найбільше тем зареєстровано 

на факультеті ветеринарної медицини та біотехнології – 9, які приведені у таблиці 

6.1, дещо менше тем виконувалось на агробіотехнологічному та інженерно-

економічному факультетах, відповідно 3 та 4. Окремо слід відмітити ініціативну 

наукову тематику кафедри філософії, історії і політології – «Дозволь тобі 

допомогти стати студентом», яка направлена на дослідження одного з головних 

життєвих виборів людини в юному віці – вибору професії. Ця робота має важливе 

значення як соціальне, так і профорієнтаційне. Вибір професії – це за своєю суттю 

вибір життєвого шляху, вибір долі, що дозволяє людині задовільнити її життєві, 

матеріальні і соціальні потреби.   
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Таблиця 6.1 

Реєстр наукових тем Одеського державного аграрного університету, 

зареєстрованих в УкрІНТЕІ 

№ Назва кафедри Назва теми 

1 2 3 

Факультету ветеринарної медицини та біотехнології 

1 Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Розробка селекційних та технологічних основ виробництва 

і переробки продукції тваринництва (№0110U004974; 

06.2019/06.2024) 

2 Внутрішніх хвороб 

тварин і клінічної 

діагностики 

Дослідження патогенезу хвороб, спричинених порушень 

обміну речовин у сільськогосподарських і свійських тварин 

в умовах Півдня України та розробка методів їх 

діагностики, лікування та профілактики (№ 0117U005234; 

01.2018/01.2022) 

3 Фізіології, біохімії 

та мікробіології 

1. Вивчення фізіолого- біохімічних аспектів та імунного 

статусу у тварин і птиці в умовах господарств Півдня 

України (№ 0118U001665; 05.2018/12.2022) 

2. Взаємозв’язок репродуктивної та імунної системи в 

організмі тварин та удосконалення методів 

імунокорекції(№ 0115U002661; 01.2015/01.2020) 

4 Ветеринарної 

гігієни, санітарії і 

експертизи 

Моніторинг безпечності і якості продукції тваринного 

походження та удосконалення методик його здійснення (№ 

0116U003464; 03.2016/03.2021) 

5 Епізоотології та 

паразитології 

1. Епізоотологічні та екологічні закономірності 

виникнення, перебігу й поширення інфекційних хвороб 

тварин, як основа розробки методів, засобів і 

організаційних принципів щодо їх профілактики та 

ліквідації (№ 0115U004786; 09.2015/09.2020) 

2. Вивчити епізоотологічні закономірності перебігу та 

окремі питання патогенезу паразитарних хвороб тварин і 

птиці в господарствах Півдня України. (№ 0115U004787; 

09.2015/09.2020) 
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Продовження таблиці 6.1 

1 2 3 

6 Нормальної і 

патологічної 

анатомії та 

патофізіології 

1. Клініко-морфологічні особливості ниркової 

недостатності у свійських тварин (№ 0115U002662; 

01.2015/01.2020) 

2. Краєва патологія тварин півдня України 

(№0115U005570; 10.2015/10.2020) 

Агробіотехнологічний факультет 

7 Садівництва, 

виноградарства, 

біології та хімії 

1. Вивчення агробіотехнологічних характеристик і 

продуктивності клонів технічних сортів винограду в 

умовах півдня України (№ 0118U004936; 04.2018/04.2021) 

2. Вивчення впливу комплексних добрив у халатній формі 

та стимуляторів росту на продуктивність технічних і 

столових сортів винограду (№0118U004935; 

04.2018/04.2021) 

8 Польових і 

овочевих культур 

Удосконалення існуючих та розробка новітніх технологій 

вирощування польових і овочевих культур у сівозмінах 

Південного Степу України (№ 0117U005231; 

01.2017/01.2022) 

Інженерно-економічний факультет 

9 Менеджменту Розвиток менеджменту і маркетингу в аграрному секторі 

економіки України в умовах економічної глобалізації 

(№0115U007157; 01.2016/01.2021) 

10 Землеустрою та 

кадастру 

Проблеми географії, діагностики, класифікації та 

антропогенної еволюції ґрунтів Південно-Західної України 

(№ 0115U007156; 02.2016/02.2021) 

11 Облік і 

оподаткування 

Науково-методологічні засади обліково-аудиторського 

забезпечення конкурентоспроможного підприємства 

(№0115U001369; 05.2015/05.2020) 

12 Агроінженерії Математичне моделювання і розробка рекомендацій для 

проектування енергозберігаючих машин, пристроїв, 

механізмів та технологічних процесів (№ 0118U004267; 

02.2018 / 07.2020) 

Відокремлені кафедри 

13 Філософії, історії і 

політології 

Дозволь тобі допомогти стати студентом (№0119U102946; 

10.2019/10.2022) 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність», до наказу Міністерства освіти і науки України № 1234 від 24.09.2019 

р. Одеський державний аграрний університет провів перший етап Конкурсного 

відбору проектів фундаментальних та прикладних наукових досліджень, 

науково-технічних (експериментальних) розробок. За результатами першого 

етапу до Директорату науки були надіслані наступні проекти: 
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1. «Вплив кортико-вегетативних регуляторних механізмів на адаптивність 

організму свійських тварин». Керівник проекту – доктор ветеринарних наук, 

професор Б.В. Смолянінов;  

2. «Розроблення вітчизняних засобів прижиттєвої діагностики 

африканської чуми свиней та для упередження її спалахів». Керівник проекту – 

доктор ветеринарних наук, професор М.В. Богач;  

3. «Моніторинг показників родючості ґрунтів північно-західного 

Причорномор’я з використанням супутникових даних та методів 

геоінформаційних систем». Керівник проекту – доктор географічних наук, 

професор В. І. Михайлюк. 

 

7. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОТРИМАНІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Відповідно до Закону України «Про науково-технічну інформацію»  

№3322-XII від 25.06.1993 року, інших законів та міжнародних договорів України, 

згода на обов’язковість яких надана Верховною Радою України, набуття, охорона 

та захист прав інтелектуальної власності на результат наукової та науково-

технічної діяльності в Університеті здійснюються відповідно до законодавства. 

Незважаючи на низьку винахідницьку активність протягом останніх років, лише 

за четвертий квартал 2019 року було підготовлено три патенти України на 

корисну модель, які планується отримати за рахунок коштів державного бюджету 

в першій половині 2020 року. Розпочато роботу, у співробітництві з ФГ 

«Екоферма Пан Равлик», щодо розробки технічних умов вирощування равликів. 

 

8. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 

ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ 

В умовах сьогодення за глобальної інформатизації актуальним завданням 

ЗВО є формування нової концепції навчання з переосмисленням методичних 

підходів у ході навчання. Зміни мають відбуватись в напрямку поглиблення 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти та формування у них наукового 

мислення, що дасть змогу молодим фахівцям ставити і вирішувати не тільки 

практичні, але і наукові завдання. При цьому успіх у розвитку освіти залежить 

насамперед від ефективної адаптації цієї галузі до ринкових перетворень. 
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До основних проблем системи освіти належить недостатнє залучення 

здобувачів вищої освіти до наукової роботи Університету, яка сприяє розвитку 

творчого, наукового мислення. З грудня 2019 року у ЗВО, за ініціативи ректора 

Університету, відновлено діяльність наукового студентського товариства. 

Діяльність Наукового студентського товариства в Університеті здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України, зокрема Конституції України, 

Законів України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року, «Про вищу 

освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 року, наказів Міністерства освіти і науки 

України. 

Важливим завданням діяльності Наукового студентського товариства є 

залучення здобувачів вищої освіти до активної участі у науково-дослідній 

діяльності кафедр через наукові гуртки, кількість яких на сьогодні складає 46, до 

роботи в яких залучено 556 здобувачів вищої освіти. Науково-дослідна робота 

здобувачів вищої освіти є ефективним методом підготовки якісно нових фахівців 

у вищій школі. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні здібності, дослідні 

навички останніх, дозволяє здійснювати підготовку ініціативних фахівців, 

розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до сприйняття знань і практичне 

застосування їх для вирішення завдань і наукових проблем. 

Активізація наукової роботи здобувачів вищої освіти відбувалась також 

шляхом їх участі у Всеукраїнських конкурсах студентських наукових робіт. У 

звітному році на всіх факультетах проводився конкурс на кращу студентську 

наукову роботу. За результатами факультетських конкурсів кращі наукові роботи 

було рекомендовано для участі у Всеукраїнському конкурсі студентських 

наукових робіт МОН України. У 2018–2019 навчальному році наказом 

Міністерства освіти і науки України Університет було визначено базовим з 

проведення ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт – 

галузь знань 21 Ветеринарна медицина, спеціальність 211 «Ветеринарна 

медицина та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». За результатами 

Конкурсу, що відбувся 18–19.04.2019 року, нагороди отримали: 

• студентка спеціальності 211 «Ветеринарна медицина», ОС «Магістр» 

Мечет Л.І., яка отримала диплом І ступеня на ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузі знань 21 «Ветеринарна медицина»; 

• студент спеціальності 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 

ОС «Магістр» Горобей О. О., який отримав диплом ІІІ ступеня на ІІ етапі 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#_blank
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#_blank
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#_blank
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Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі знань 21 

«Ветеринарна медицина». 

Під керівництвом професорсько-викладацького складу у 2019 році  

здобувачі вищої освіти Університету брали участь у 16 студентських олімпіадах, 

конкурсах. Серед яких слід відмітити: 

• На Всеукраїнському конкурсі бізнес-планів підприємницької діяльності 

серед студентів вищої та фахової передвищої освіти (Навчально-науковий 

інститут  Харківського НТУСГ ім. Петра Василенка та НМЦ «Агроосвіта», 31 

травня 2019 р.) Трофімова М.О. зайняла ІІІ місце в секції «Сфера послуг», 

студентка 1 курсу освітнього ступеня «Магістр» Романченко Ю.В. отримала 

диплом ІІ ступеня. 

• На ІІ турі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

освітньої спеціальності 204 «ТВППТ», м. Миколаїв, 2019 р. Лепеха А., зайняла 2 

місце. 

• На І турі Всеукраїнської студентської олімпіади з освітньої спеціальності 

204 «ТВППТ»,  м. Одеса, 2019 р. Лепеха А., Петрова А.,     Голодняк О., посіли 1, 

2 та 3 місце.  

• За результатами участі у ІІ етапі Всеукраїнської олімпіади зі 

спеціальності «Облік і аудит» (17-19 квітня м. Дніпро) серед студентів ЗВО в 

Університеті імені Альфреда Нобеля (м. Дніпро) студентів: Маруху І.В.  було 

нагороджено Диплом переможця у номінації «Знавець Управлінського обліку»; 

Герлях Д.А. - нагороджено Дипломом переможця у номінації «Знавець Аналізу 

господарської діяльності». 

• Спеціальним дипломом нагороджений студент 1 курсу освітнього 

ступеня «Магістр» спеціальності 071 «Облік і оподаткування» Веремєєв О.В., 

який приймав участь у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади з 

дисципліни «Організація і методика аудиту» (м. Миколаїв, Миколаївський НАУ, 

2.04.2019 року). Наукові керівники – доц. Кравчук А.О., доц. Найда А.В. 

• Студентка Бобік І.М. спеціальності 201 «Агрономія» визнана кращою у 

номінації «Рослинництво» на ІІ етапі  Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Агрономія» у Миколаївському національному аграрному 

університеті, яка проходила 15-17.05.2019 року. 

На базі Університету 17-19.04.2019 року проведено II етап Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». В 

олімпіаді взяли участь студенти 17-ти ЗВО, які готують фахівців галузі знань 19 

«Архітектура та будівництво» спеціальності 193 «Геодезія та землеустрій». 
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Переможцями в командному та індивідуальному заліку рішенням журі визнано 

Одеський державний аграрний університет та студента 4 курсу інженерно-

економічного факультету Савенко В.В. відповідно. 

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО 

СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Нормативно-правове забезпечення освітньої складової діяльності 

Університету нараховує на сьогодні понад 50 положень, інструкцій, 

рекомендацій, що регулюють освітній процес в Університеті. Таким чином, усі 

складові освітнього процесу регулюються відповідними локальними 

нормативними документами Університету, що є виконанням вимог Закону 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року щодо автономії та 

самостійності ЗВО.  

З метою забезпечення відкритості та прозорості освітньої діяльності 

нормативні документи Університету проходять процедуру обговорення та 

схвалення Науково-методичною радою та оприлюднюються на офіційному сайті 

навчального закладу. Удосконалення нормативної бази освітньої діяльності 

сприяє подальшому розвитку системи внутрішнього забезпечення якості 

освітньої діяльності Університеті. 

Вивчення можливостей підвищення якості викладання в Університеті є 

елементом внутрішньої системи контролю якості і передбачає проведення низки 

заходів. 

Якісний рівень підготовки викладацького складу є провідним критерієм 

якості освітньої діяльності Університету і передбачає: 

• справедливі та прозорі процедури набору і розвитку викладацького 

складу; 

• заохочення наукової діяльності викладачів для посилення зв’язку між 

освітою та дослідженнями; 

• заохочення застосування інноваційних методів викладання та нових 

педагогічних технологій. 

Контроль якості освітньої діяльності у звітному періоді проводився згідно 

нижчевикладених умов. Відповідний процес проводиться на різних рівнях з 

метою здійснення поетапного періодичного оцінювання кваліфікації здобувачів 

вищої освіти та науково-педагогічних працівників. Відкриті заняття проводяться 

з метою оцінювання якості та методики проведення навчального заняття, 

виявлення передового досвіду викладання, обміну досвідом, оцінювання впливу 
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якості викладання на результати освіти тощо. Відкриті заняття є формою 

презентації педагогічної майстерності викладача. Здобувачі вищої освіти є 

безпосередніми учасниками відкритих занять, у зв’язку із чим їх представники 

можуть бути запрошені на засідання кафедр, де відбувається обговорення, їм 

надається право ініціювати проведення публічного обговорення якості освітньої 

діяльності викладача і/або кафедри. 

Взаємовідвідування практикуються з метою взаємного контролю, 

переймання професійного досвіду колег і вдосконалення педагогічної 

майстерності викладачів. Головним завданням взаємовідвідувань є формування  

кафедральних методичних шкіл. Графік взаємовідвідувань на кожен семестр 

затверджує завідувач кафедри; результати фіксуються в спеціально заведеному 

журналі та обговорюються на засіданні кафедри. 

Результати контрольних відвідувань обговорюють з викладачем, а за 

необхідності – із завідувачем кафедри, чи на засіданні кафедр. Експертне 

оцінювання якості викладання проводиться за наявності конфліктних ситуацій, 

пов’язаних з діяльністю викладача. Експертне оцінювання якості викладання 

може бути ініційоване представниками студентів. Для проведення експертного 

оцінювання з викладачів кафедри чи осіб, яким делеговані повноваження 

проводити оцінювання, створюється комісія. 

Анкетування здобувачів вищої освіти здійснено з метою оцінювання 

ступеню задоволеності їх вимог до якості освітньої діяльності на різних рівнях. 

Представники студентів могли ініціювати проведення анкетування, його 

тематику, бути задіяними у формуванні змісту анкет. Самооцінювання 

здійснював викладач/кафедра самостійно шляхом визначення результативності 

виконаних навчальної, методичної, наукової та інших видів робіт, передбачених 

індивідуальним навчальним планом/планом роботи кафедри, за звітний період. 

Результати самооцінювання викладача розглядаються та затверджуються на 

засіданні кафедри в кінці навчального року; звіт кафедри – на відповідному 

засіданні Вченої ради факультету. 

Статтею 62 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 

01.07.2014року регламентовано, що особи, які навчаються в Університеті,           

мають право на вибір навчальних дисциплін у межах, передбачених              

відповідною освітньою програмою та робочим навчальним планом і в обсязі, що 

становить не менш, як 25 відсотків загальної кількості кредитів ЄКТС даного 

рівня вищої освіти. В Університеті також діє окреме Положення про вибіркові 
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дисципліни в Одеському державному аграрному університеті, схвалене на 

засіданні Вченої ради Університету.  

Частка вибіркових дисциплін складається з двох складових, орієнтовно 

розподілених так:  

1. 75% – професійно-орієнтовані вибіркові дисципліни для певної 

спеціальності; 

2. 25% – дисципліни гуманітарної та соціально-економічної підготовки 

(10% і 15% для спеціальностей негуманітарного і гуманітарного характеру 

відповідно) та будь-які дисципліни з інших спеціальностей.  

 Здобувачі певного рівня вищої освіти мають право вибирати навчальні 

дисципліни, що пропонуються для інших рівнів вищої освіти за погодженням з 

деканом факультету, чи завідувачем кафедри. Це право реалізується шляхом 

участі здобувача вищої освіти у формуванні індивідуального навчального плану. 

Хід освітнього процесу прозоро унаочнюється в розкладах занять, графіках 

проходження практик, модульного і підсумкового контролю на стендах та 

Інформаційному порталі офіційного сайту Університету. Нормативні документи, 

в яких відображено право здобувачів вищої освіти на вільний вибір навчальних 

дисциплін (Статут Одеського державного аграрного університету, Положення 

про організацію освітнього процесу, Положення про вибіркові дисципліни в 

Одеському державному аграрному університеті), як і інші документи 

Університету, які висвітлюють організаційні механізми та результати освітнього 

процесу, також розміщені у відкритому доступі на офіційному сайті ЗВО у 

розділі «Публічна інформація». 

Надання академічної автономії вимагає від Університету вироблення 

власних підходів до організації освітнього процесу, що мають сприяти 

посиленню індивідуалізації навчання, створенню умов для академічної 

мобільності здобувачів вищої освіти та викладачів.  

Протягом поточного навчального року було розроблено, розглянуто на 

засіданні Науково-методичної ради та затверджено Вченою радою Університету 

низку документів, що регламентують освітній процес:  

• Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату в 

наукових та науково-методичних працях науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти; 

• Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освіти. 
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Крім того, в процесі апробації деяких положень та імплементації Закону 

України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року і Закону України «Про 

вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року було виявлено необхідність 

внесення змін до них. Так, рішенням НМР було рекомендовано внесення змін до:  

• Методичних рекомендацій з розробки профілю освітніх програм; 

• Методичних рекомендацій з розробки освітньо-професійних програм; 

• Положення про кваліфікаційну (дипломну) роботу; 

• Положення про академічну доброчесність; 

• Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін. 

 

10. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ З 

ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

На виконання вимог законодавства України, зокрема: Конвенції про права 

осіб з інвалідністю (Конвенція про права інвалідів), що ратифікована Законом 

України «Про ратифікацію Конвенції про права осіб з інвалідністю і 

Факультативного протоколу до неї» № 1767-VI від 16.12.2009 року; Конституції 

України, прийнятої на п’ятій сесії ВРУ 28.06.1996 року; Законів України «Про 

освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року; «Про вищу освіту» №1556-VII від 

01.07.2014 року; «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні» № 875-XII від 21.03.1991 року; «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в 

Україні» №2961-IV від 06.10.2005 року; «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту» №3551-XII від 22.10.1993 року; «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»             

№796-XII від 28.02.1991 року тощо в Університеті розроблені локальні 

нормативні акти, що врегульовують питання захисту осіб з особливими 

потребами, а також Плани удосконалення інфраструктури Університету з 

урахуванням потреб таких осіб. 

Зокрема, розроблено Положення про забезпечення доступності та супровід 

осіб з особливими потребами та інших маломобільних груп населення в 

Одеському державному аграрному університеті, яким врегульовані порядок 

доступу до приміщень навчальних корпусів та гуртожитків Університету, 

забезпечення супроводу осіб з особливими освітніми потребами та інших 

маломобільних груп населення, визначено супроводжуючий персонал для 

надання допомоги та вичерпної інформації тощо.  
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На підставі Умов прийому до ЗВО України в 2019 році, затверджених 

наказом Міністерства освіти і науки України № 1096 від 11.10.2018 року та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 21.12.2018 року за № 1456/32908 

розроблені Правила прийому до Одеського державного аграрного університету 

на 2019 рік, які затверджені Вченою радою університету (протокол № 7 від 

01.02.2019 року), положеннями яких забезпечено дотримання прав та законних 

інтересів осіб з особливими потребами під час вступних випробувань та 

зарахування до Університету. 

При поселенні до гуртожитків Університету на період 2019-2020 

навчального року першочергово були враховані потреби здобувачів вищої освіти 

з фізичними вадами на підставі медичних даних.  

Під час засідань робочих органів Університету – ректорату, стипендіальної 

комісії, студентського містечка, систематично обговорювались поточні питання 

захищеності осіб з особливими потребами, а також за рахунок спеціального 

фонду Державного бюджету України вирішуються питання забезпеченості їх 

потреб. 

Вимоги щодо архітектурної доступності навчальних закладів визначено 

Державними будівельними нормами В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і 

споруд для маломобільних груп населення», затвердженими наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України № 362 від 02.11.2006 року.  

На виконання вимог Міністерства освіти і науки України (лист №1/9-731 

від 26.11.2019 року), розпорядженням ректора № 94 від 28.11.2019 року створено 

комісію на предмет перевірки відповідності навчальних корпусів та гуртожитків 

державним будівельним нормам, в частині доступності для маломобільних груп 

населення, у тому числі осіб з інвалідністю з порушенням зору, слуху та опорно-

рухового апарату (ДБН В.2.2-17:2006, ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 та ДСТУ Б ISO 

21542:2013), про що складено відповідний акт та розроблений план заходів з 

реалізації Національної стратегії у сфері прав людини на період до 2020 року в 

частині доступності до будівель та приміщень для маломобільних груп 

населення, у тому числі осіб з інвалідністю, порушеннями зору, слуху та опорно-

рухового апарату Одеського державного аграрного університету відповідно до 

вимог державних будівельних норм.  

Питання реалізації Плану заходів з реалізації Національної стратегії у сфері 

прав людини на період до 2020 року в частині доступності до будівель та 

приміщень для маломобільних груп населення, у тому числі осіб з інвалідністю з 
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порушеннями зору, слуху та опорно-рухового апарату Одеського державного 

аграрного університету відповідно до вимог державних будівельних норм, 

обговорено на засіданні ректорату 03.12.2019 року. 

Першочерговими завданнями ректора Університету відповідальним 

структурним підрозділам стали: 

• модернізація застарілих конструкцій та улаштування пандусів біля 

навчальних корпусів та гуртожитків Університету відповідно до державних 

стандартів; 

• встановлення кнопок виклику біля будівель Університету з метою 

виклику призначених працівників, які супроводжуватимуть осіб з інвалідністю 

до приміщень корпусів або гуртожитків; 

• розроблення вимог щодо системи супроводу маломобільних груп 

населення до приміщень Університету, а також запровадження інклюзивної 

освіти в останньому. 

Також в перспективних планах керівництва Університету поставлені 

питання про модернізацію застарілого обладнання та улаштування будівель за 

наявністю коштів, зокрема: поступова заміна ліфтів в Університеті, встановлення 

спеціальних підйомників та інших засобів доступності для людей з порушенням 

опорно-рухового апарату, реконструкція туалетів, влаштування тактильної 

підлогової плитки, інформаційних таблиць та позначень шрифтом Брайля інших 

візуальних елементів (інформаційних щитів, електронних табло, звукових 

сигналів, написів, що виконані у вигляді брайлівського рядка) і аудіопокажчиків 

для людей з порушенням зору; впровадження в Університеті дистанційного та 

індивідуального навчання здобувачів освіти з особливими потребами.  

 

11. СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕФЕКТИВНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ЗАКЛАДОМ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ (ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), ДОТРИМАННЯ 

ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС НАДАННЯ В 

КОРИСТУВАННЯ ІНШИМ ОСОБАМ ЗАЗНАЧЕНОГО МАЙНА 

Основні напрями бюджетної політики Університету 2019 року 

відповідають нормам Бюджетного кодексу України, нормативним і стратегічним 

документам Уряду та органів виконавчої влади. 
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Облікова політика Університету визначає методи оцінки, обліку, 

процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, 

визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні» № 996-XIV від 16.07.1999 року.   

Обрана, затверджена наказом ректора Університету та погоджена 

відповідно до законодавства облікова політика застосовується постійно (із року 

в рік). Зміни до облікової політики вносяться лише у випадках, передбачених 

національними положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в 

державному секторі та обов'язково обґрунтовуються і розкриваються у 

фінансовій та бюджетній звітності. У разі зміни облікової політики протягом 

бюджетного року, всі господарські операції у бухгалтерському обліку, що 

відбулися до її зміни, приводяться у відповідність до нових методичних засад.  

Фінансово-господарська діяльність Університету у звітному періоді 

здійснювалась за рахунок фінансування з Державного бюджету України та за 

рахунок власних надходжень, а саме: 

• послуги з контрактного  навчання, підготовки, перепідготовки, 

підвищення кваліфікації кадрів; 

• проживання у гуртожитках та доходи спортивно-оздоровчого табору 

“Лукомор’я”; 

• орендна плата; 

• доходи від реалізації металобрухту,  макулатури тощо.  

У 2019 році згідно із затвердженим Міністерством освіти і науки України 

кошторисом заплановано отримати 68,2 млн. грн., в тому числі за загальним 

фондом 34,6 млн. грн., за спеціальним фондом (власні надходження) 33,6 млн. 

грн. (таблиця 11.1.).  

Використання коштів загального фонду кошторису за 2019 рік наведено в 

таблиці 11.2. 

За 2019 рік Університетом за надані послуги з освіти, від господарської та 

виробничої діяльності, за оренду та реалізацію майна отримано 27,8 млн. грн. 
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Таблиця 11.1. 

План використання коштів на 2019 рік (зі змінами), грн. 

Показники Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

млн. 

грн. 

% млн. 

грн. 

% млн. 

грн. 

% 

Видатки, всього 34,6 100,0 33,6 100,0 68,2 100,0 

з них             

оплата праці та нарахування на неї 23,6 68,4 24,0 71,6 47,7 70,0 

придбання предметів постачання та 

матеріалів 

1,0 2,9 1,8 5,3 2,8 4,1 

продукти харчування   0,0 0,1 0,2 0,1 0,1 

послуги та роботи сторонніх 

організацій 

0,9 2,5 2,3 7,0 3,2 4,7 

податки    0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

відрядження   0,0 0,4 1,3 0,4 0,6 

комунальні послуги 3,5 10,2 3,6 10,8 7,2 10,5 

придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 

  0,0 1,0 2,9 1,0 1,4 

стипендія-аспіранти   0,9 2,5 0,3 0,7 1,1 1,7 

стипендія-студенти 3,2 9,3 0,0 0,0 3,2 4,7 

забезпечення студентів-сиріт 1,4 4,1 0,0 0,0 1,4 2,1 

 

Таблиця 11.2 

Використання коштів загального фонду кошторису за 2019 рік 

Показники 

2019 рік 

затверджено 

кошторисом, 

млн. грн. 

фактично отримано,  

млн. грн. % 

 Видатки, всього 34,6 34,6 100,0 

з них:    

оплата праці та нарахування на 

неї 
23,6 23,6 68,2 

придбання предметів постачання 

та матеріалів 
1,0 1,0 2,9 

послуги та роботи сторонніх 

організацій 
0,9 0,9 2,5 

оплата комунальних послуг 3,5 3,5 10,1 

стипендії 4,1 4,1 11,8 

забезпечення студентів, які є 

сиротами (продукти харчування, 

одяг, матеріальна допомога) 
1,4 1,4 4,0 
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Основною доходною частиною власних надходжень є оплата за освітні 

послуги, яка складає 18,2 млн. грн. або 65,3 % від усіх надходжень. Надходження 

та використання коштів спеціального фонду кошторису приведені у                           

таблиці 11.3. 

Поточних, депозитних гривневих рахунків в установах  комерційних банків 

в університеті немає. 

У відділенні № 558 АТ «УкрСиббанк» на ім’я університету відкрито 

валютний рахунок.  

Використання грошових коштів та майновий стан Університету у 2019 році 

представлені у таблиці 11.4. 

Таблиця 11.3. 

Надходження та використання коштів спеціального фонду кошторису 

за 2019 рік 

Показники за 2019 рік, 

млн. грн. 

% 

Надходження, всього 27,8 100,0 

з них:     

плата за навчання 18,2 65,3 

проживання у гуртожитках, СОТ «Лукомор’я» 8,8 31,6 

орендна плата 0,3 1,2 

інші надходження (металобрухт, благодійні 

внески, гранти тощо) 

0,5 1,9 

Видатки, всього 30,4 100,0 

з них: 

оплата праці та нарахування на неї 23,4 77,0 

придбання предметів постачання та матеріалів 1,3 4,2 

продукти харчування 0,1 0,2 

послуги та роботи сторонніх організацій 2,2 7,4 

відрядження 0,1 0,4 

комунальні послуги 2,5 8,2 

придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 

0,5 1,5 

капітальний ремонт житлового фонду     

інші видатки (податки, навчання співробітників, 

стипендії тощо) 

0,3 1,0 

Залишок коштів на 01.01.2020 р. 3,7 
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Таблиця 11.4. 

Використання грошових коштів та майновий стан                                    

Університету у 2019 році 

Показник Сума, тис. грн. 

Сплата податків і внесків (обов’язкових платежів)  

за рахунок коштів загального та спеціального фондів кошторису до Державного 

бюджету 

   податок на доходи фізичних осіб 7033,7 

   військовий збір 588,1 

   єдиний соціальний внесок 8336,6 

   податок на додану вартість 1428,0 

   податок на землю 46,5 

   податок на воду 0,7 

   екологічний податок 0,4 

   інші податки та збори 33,9 

Майновий стан 

1. Необоротні активи   

основні засоби: 88365,9 

залишкова вартість 26636,4 

знос 61729,5 

незавершені капітальні інвестиції 31,1 

нематеріальні активи 377,3 

2. Оборотні активи:   

запаси 1843,1 

 

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема ст. 287 

Господарського кодексу України № 436-IV від 16.01.2003 року, Законів України 

«Про оренду державного та комунального майна» № 2269-XII від 10.04.1992 

року, «Про державний бюджет України на 2019 рік» № 2629-VIII від 23.11.2018, 

надання у користування нерухомого майна здійснювалось через регіональне 

відділення Фонду державного майна України в Одеській та Миколаївській 

областях. 

В частині використання майна варто зазначити, що Наказ Міністерства 

освіти і науки України «Про закріплення нерухомого майна на праві 
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господарського відання за Одеським державним аграрним університетом» від 

28.03.2017 року № 486 у встановлені терміни не був виконаний. 

В зв’язку з чим, ректором Університету у 2019 році продовжена робота із 

проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно, а саме на 

зареєстровані в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно право 

господарського відання на будівлю центральної контори та будинку на 

дослідному полі, розміщених в селі Молодіжне, Овідіопольського району, 

Одеської області. 

Також замовлені послуги із проведення технічної інвентаризації об’єктів 

нерухомості, що обліковуються за Університетом та знаходяться в селі 

Молодіжне, з метою приведення до відповідності фактичних площ  державного 

майна. 

Навчальні корпуси та гуртожитки Університету обліковуються на балансі 

Університету, речові права господарського відання зареєстровані в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно, однак робота із відведення земельних 

ділянок під ними до 2019 року не проводилась. 

Керівництво Університету отримало необхідні документи, в тому числі 

замовило геопідоснову М 1:500 на земельні ділянки під навчальними корпусами 

і гуртожитками, витяг з форми 6-зем на земельні ділянки під нерухомим майном 

тощо та в листопаді 2019 року звернулося із відповідними клопотаннями до 

Одеської міської ради про надання дозволу на розробку проектів землеустрою 

щодо відведення в постійне користування земельних ділянок розміщених в 

межах міста Одеси, а саме за адресами: вулиця Канатна, 98 та 99, провулок 

Матросова, 4 та 6, вулиця Семінарська, 9, вулиця Пантелеймонівська, 13, вулиця 

Краснова, 3а та вулиця Героїв Крут, 17.  

11 грудня 2019 року за результатами розгляду клопотань, Одеською 

міською радою прийняті рішення про надання згоди Одеському державному 

аграрному університету на розробку проектів землеустрою щодо відведення в 

постійне користування земельних ділянок розміщених в межах міста Одеси, а 

саме за адресами: провулок Матросова, 4 та 6, вулиця Семінарська, 9, вулиця 

Пантелеймонівська, 13, вулиця Краснова, 3а та вулиця Героїв Крут, 17. 
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12. ПОДАННЯ ЗАСНОВНИКОВІ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО 

ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ (ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), ЗОКРЕМА МАЙНА, НАДАНОГО У 

КОРИСТУВАННЯ ІНШИМ ОСОБАМ 

Процес складання форм фінансової звітності в Університеті здійснюється 

відповідно до нормативно-правового підґрунтя, зокрема Порядку заповнення 

форм фінансової звітності в державному секторі, затвердженого наказом МФУ № 

307 від 28.02.2017 року. 

Форми бюджетної звітності складаються Університетом відповідно до 

Порядку складання фінансової та бюджетної звітності розпорядниками і 

одержувачами бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового 

державного соціального і пенсійного страхування, затвердженого наказом МФУ 

№ 44 від 24.01.2012 року. Фінансова та бюджетна звітність в звітному періоді 

подавалась в установлені терміни за встановленим графіком. 

До Управління з питань державного майна та підприємств МОН України 

Університетом у встановлені терміни подаються звіти:  

• Майно-1 - «Перелік об’єктів державного нерухомого майна, які надані в 

оренду»; 

• Майно-2 - «Перелік об’єктів державного нерухомого майна, що 

пропонуються для надання в оренду»; 

• Майно-3 - «Інформація про ефективне використання гуртожитків». 

Звітність Університету є достовірною, дає чітке і повне уявлення про 

майновий та фінансовий стан і результати діяльності установи. 

За 2019 рік Університетом укладено 21 договір оренди нерухомого майна 

(нежитлових приміщень), у тому числі регіональними відділеннями Фонду 

державного майна України 21 договір. 

Загальна площа орендованих приміщень становить 584,07 кв.м. 

 

 

13. ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, СТАТУТУ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

З метою усунення виявлених Державною службою якості освіти України 

порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти під час проведення 

позапланової, вибіркової, виїзної перевірки у період з 11.12.2018 року до    

15.12.2018 року та на виконання рішення Вченої ради Університету (протокол № 

6 від 27.12.2018 року), наказом «Про затвердження Плану заходів щодо усунення 
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порушень законодавства у сфері вищої освіти» № 338-заг. від 28.12.2018 року 

затверджений План заходів, серед яких заплановано розроблення Колективного 

договору Університету на новий період у новій редакції з урахуванням змін в 

законодавстві Україні. 

Відповідно до наказу в. о. ректора Університету «Про організацію та 

проведення колективних переговорів і укладення колективного договору на 

2019-2023 рр.» № 27-заг. від 08.02.2019 року створено робочу комісію з ведення 

переговорів з визначенням повноважних представників від кожної із сторін (від 

працівників та роботодавця) та були розпочаті колективні переговори у 

відповідності до вимог Закону України «Про колективні договори і угоди» 

№3356-XII від 01.07.1993року. 

Нова редакція Колективного договору Університету на період                    

2019-2023роки затверджена Конференцією трудового колективу Університету 

(протокол № 39 від 06.03.2019 року) та зареєстрована Департаментом праці та 

соціальної політики Одеської міської ради № 11/95-85 від 28.03.2019 року. 

Основними положеннями Колективного договору Університету на період 

2019-2023 роки стали питання правових, виробничих та трудових відносин, 

питання соціального розвитку колективу, охорона праці та здоров’я учасників 

освітнього процесу Університету, посилення соціального захисту працівників і 

здобувачів вищої освіти Університету та сторони роботодавця. Також були 

враховані додаткові і уточнюючі, у порівнянні з чинним законодавством України, 

вимоги щодо оплати та умов праці, соціального і побутового обслуговування 

працівників Університету, гарантії, що надаються роботодавцем. 

Основними можливостями Університету у 2019 році щодо забезпечення 

працівників та здобувачів вищої освіти Університету соціальними пільгами та 

гарантіями згідно вищевказаного документу стали: 

• виплата матеріальної допомоги, з урахуванням фінансових можливостей 

Університету; 

• передбачення преміювання працівників та здобувачів вищої освіти 

Університету в межах фонду заробітної плати за складність і напруженість у 

роботі, високі досягнення в роботі та навчанні; 

• надання додаткових відпусток за сімейних обставин; 

• оздоровлення в спортивно-оздоровчому таборі «Лукомор’я» усіх 

учасників навчального процесу; 
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• надання безоплатного доступу та користування приміщенням 

спортивного залу, відповідно до пункту 7 статті 57 Закону України «Про вищу 

освіту» №1556-VII від 01.07.2014 року; 

• організація вечорів відпочинку, приурочених до Державних та 

Університетських свят; 

• закладення в кошторис Університету на відповідний бюджетний рік 

коштів на культурно-масову, фізкультурну і оздоровчу роботу; 

• закладення в кошторис Університету витрат на охорону праці 

Університету у розмірі не менше 0,5% від фонду оплати праці; 

• надання можливості проживання в студентських гуртожитках 

Університету працівників, що потребують житла; 

• організація дозвілля шляхом закупівлі Первинної профспілкової 

організації (ППО) ОДАУ путівок, екскурсій тощо. 

У 2019 року порушень або не дотримання вимог Колективного договору 

Університету з боку керівництва Університету не було, що підтверджується 

відсутністю звернень працівників Університету до діючої комісії із трудових 

спорів, а також до голови ППО ОДАУ. 

Основним нормативно-правовим документом, який регулює правову, 

організаційну, фінансову та іншу діяльність Університету є Статут Одеського 

державного аграрного університету, погоджений Конференцією трудового 

колективу ОДАУ (протокол № 33 від 29.09.2016 року) та затверджений наказом 

Міністерства освіти і науки України № 205 від 10.02.2017 року. 

Статут Університету (в новій редакції) розроблений із врахуванням 

положень Закону України «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 року та 

відповідно до специфіки і структури Університету. 

З метою імплементації Законів України «Про освіту» № 2145-VIII від 

05.09.2017 року, «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 року, та виконання 

вимог Статуту Університету, у ЗВО у період з 16.07.2019 року до 15.12.2019 року 

розроблені та затверджені локальні нормативні акти – Положення з питань 

діяльності Університету, організації освітньої діяльності, роботи відповідних 

структурних підрозділів тощо, що опубліковані на офіційному сайті 

Університету osau.edu.ua. 

Зокрема розроблені та затверджені на засіданнях Вченої ради Університету 

за звітний період наступні положення: 

• Положення про самостійну роботу студентів в Одеському державному 

аграрному університеті; 

http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/Polozhennya-pro-samostijnu-robotu-studentiv-v-Odeskomu-derzhavnomu-agrarnomu-universyteti.docx
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/Polozhennya-pro-samostijnu-robotu-studentiv-v-Odeskomu-derzhavnomu-agrarnomu-universyteti.docx
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/Polozhennya-pro-samostijnu-robotu-studentiv-v-Odeskomu-derzhavnomu-agrarnomu-universyteti.docx


78 

• Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і  

науково-педагогічних працівників; 

• Положення про методичні комісії факультетів; 

• Положення про вибіркові дисципліни в Одеському державному 

аграрному університеті; 

• Положення про забезпечення якості освітньої діяльності;  

• Положення про проведення практики студентів; 

• Положення про систему оцінювання успішності навчання здобувачів 

вищої освіти; 

• Положення про оцінювання  у формі комплексних контрольних робіт; 

• Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 

державному аграрному університеті; 

• Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін; 

• Положення про атестацію педагогічних працівників; 

• Положення про науково-методичну раду Одеського державного 

аграрного університету; 

• Положення про організацію індивідуального навчання студентів 

Одеського державного аграрного університету; 

• Положення про науково-координаційну раду ОДАУ; 

• Положення про введення в дію Правил внутрішнього розпорядку 

Одеського державного аграрного університету; 

• Положення про матеріальне заохочення працівників ОДАУ; 

• Положення про порядок ліквідації академічної заборгованості 

здобувачами вищої освіти ОДАУ; 

• Положення про кваліфікаційну(дипломну)роботу; 

• Положення про академічну доброчесність в ОДАУ; 

• Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату; 

• Положення про Наукове товариство студентів, аспірантів, докторантів і 

молодих вчених ОДАУ; 

• Положення про студентський науковий гурток; 

• Положення про колективний договір; 

• Положення про правила внутрішнього розпорядку Одеського 

державного аграрного університету; 

• Положення про індивідуальну форму навчання в ОДАУ; 

http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-pidvyshhennya-kvalifikatsiyi.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/pro_metod_komisiyi_fakultetiv_2016.doc
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/polozh_vibirkovi_disciplini.docx
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/polozh_vibirkovi_disciplini.docx
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/polozh_yakist_osviti_kinceve.docx
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-provedennya-praktyky-studentiv.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/17_NOVA_REDAKTSIYA_POLOZHENNYA_ISPYTY.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/17_NOVA_REDAKTSIYA_POLOZHENNYA_ISPYTY.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/13_polozhennya_kkr.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-organizatsiyu-osvitnogo-protsesu.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-navchalno-metodychnyj-kompleks-dystsyplin.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-atestatsiyu-pedagogichnyh-pratsivnykiv.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Pro-naukovo-metodychnu-radu-ODAU-2019.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/Pro-naukovo-metodychnu-radu-ODAU-2019.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-organizatsiyu-indyvidualne-navchannya-studentiv.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/04/Polozhennya-pro-organizatsiyu-indyvidualne-navchannya-studentiv.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/07/polozhennya-pro-nkr.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-pro-vvedennya-v-diyu-Pravyl-vnutrishnogo-rozporyadku-ODAU-2019.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/03/nakaz-pro-vvedennya-v-diyu-Pravyl-vnutrishnogo-rozporyadku-ODAU-2019.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/06/Polozhennya-pro-mat.zaohoch.-pratsivn.-ODAU.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/pro-poryadok-likvidatsiyi-akademichnoyi-zaborgov.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/pro-poryadok-likvidatsiyi-akademichnoyi-zaborgov.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/pro-kvalifikatsijnudyplomnurobotu.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-akadem.-dobrochesnist.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-zapobigannya-ta-vyyavlennya-akademichnogo-plagiatu.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-naukove-tovaryvstvo-.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-naukove-tovaryvstvo-.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-studentskyj-naukovyj-gurtok.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/34Kolektyvnyj-dogovir-2019.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/35.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/35.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/PRO-INDYVIDUALNU-FORMU-NAVCHANNYA-V-ODAU.pdf
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• Положення про організаційне та методичне забезпечення електронного 

курсу навчальної дисципліни в ОДАУ(на базі платформи Moodle); 

• Положення про підготовку фахівців за дуальною формою здобуття 

освіти; 

• Положення про порядок виконання ініціативних кафедральних науково-

дослідних робіт; 

• Положення про надання платних послуг в ОДАУ; 

• Положення про організацію практики за кордоном; 

• Положення про порядок переведення, відрахування та поновлення 

здобувачів; 

• Положення про Студентську раду ОДАУ; 

• Положення про порядок надання стипендій, матеріальної допомоги та 

преміювання; 

• Положення про центр міжнародної освіти з підготовки іноземних 

громадян; 

• Положення про прийом іноземців та осіб без громадянства; 

• Положення порядок про замовлення, друку, видачі та обліку документів 

про вищу освіту державного зразка та додатків до них в ОДАУ; 

• Положення про Вчену Раду ОДАУ; 

• Положення про порядок проведення конкурсного відбору НПП; 

• Положення про клініку факультету ветеринарної медицини та 

біотехнологій Одеського державного аграрного університету; 

• Положення про куратора академічної групи Одеського державного 

аграрного університету. 

Також відповідно до вимог законодавства про вищу освіту та затвердженої 

структури Одеського державного аграрного університету, що вводиться в дію з 

01.01.2020 року розроблений проект Статуту у в новій редакції, що погоджено на 

XLI Конференції трудового колективу (протокол №41 від 17.12.2019 року). 

 

14. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

Відповідно до Закону України «Про інформацію» № 2657-XII від 

02.10.1992 року (зі змінами №2704-VIII від 25.04.2019 року) в Університеті 

врегульовані відносини щодо створення, збирання, одержання, зберігання, 

використання, поширення, охорони, захисту інформації.  

http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/POLOZHENNYA-PRO-ORG.-TA-METOD.-ZABEZPECHENNYA-ELEKTRONNOGO-KURSU-ND.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/POLOZHENNYA-PRO-ORG.-TA-METOD.-ZABEZPECHENNYA-ELEKTRONNOGO-KURSU-ND.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/POLOZHENNYA-PRO-PIDGOTOVKU-FAHIVITSIV-ZA-DUALNOYU-FORMOYU-ZDOBUTTYA-.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/POLOZHENNYA-PRO-PIDGOTOVKU-FAHIVITSIV-ZA-DUALNOYU-FORMOYU-ZDOBUTTYA-.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/ilovepdf_merged.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/ilovepdf_merged.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/POLOZHENNYA-PRO-NADANNYA-PLATNYH-POSLUG-V-ODAU.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/PRO-ORGANIZATSIYU-PRAKTYKY-ZA-KORDONOM.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/PRO-PORYADOK-PEREVEDENNYA-VIDRAHUVANNYA-TA-PONOVLENNYA-ZDOBUVACHIV-.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/PRO-PORYADOK-PEREVEDENNYA-VIDRAHUVANNYA-TA-PONOVLENNYA-ZDOBUVACHIV-.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/polozhennya_pro_studentsku_radu_0.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/Polozhennya-pro-dopomogy.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2017/10/Polozhennya-pro-dopomogy.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-tsentr-mizhnarodnoyi-osvity-z-pidgotovky-inozemnyh-gromadyan.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-tsentr-mizhnarodnoyi-osvity-z-pidgotovky-inozemnyh-gromadyan.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-pryjom-inozemtsiv-ta-osib-bez-gromadyanstva.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/pro-zamovlennya-druku-vydachi-ta-obliku-dokumentiv.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/pro-zamovlennya-druku-vydachi-ta-obliku-dokumentiv.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-Vchenu-Radu-ODAU_2019.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Polozhennya-pro-poryad-provedennya-konkursnogo-vidboru-NPP.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-kliniku-fakultetu-veterynarnoyi-medytsyny-ta-biotehnologij-Odeskogo-derzhavnogo-agrarnogo-universytetu.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-kliniku-fakultetu-veterynarnoyi-medytsyny-ta-biotehnologij-Odeskogo-derzhavnogo-agrarnogo-universytetu.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-kuratora-akademichnoyi-grupy-Odeskogo-derzhavnogo-agrarnogo-universytetu.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/12/Polozhennya-pro-kuratora-akademichnoyi-grupy-Odeskogo-derzhavnogo-agrarnogo-universytetu.pdf
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В межах вимог ст. 21 вказаного Закону визначена інформація з обмеженим 

доступом, що поділяється на конфіденційну, таємну та службову інформацію. 

Університет як суб’єкт інформаційних відносин, а також розпорядник 

інформації, є володільцем інформації про фізичних осіб (працівники та здобувачі 

вищої освіти Університету), порядок захисту та доступу до якої врегульований 

також Законом України «Про захист персональних даних» № 2297-VI від 

01.06.2010 року.  

З метою ведення кадрового діловодства, підготовки відповідно до вимог 

законодавства статистичної, адміністративної та іншої інформації з питань 

персоналу, а також з питань реалізації визначених законодавством прав та 

обов’язків у сфері трудових правовідносин, відділом кадрів Університету при 

працевлаштуванні та укладенні договорів у 2019 році отримані згоди на обробку 

персональних даних. 

Також у період проведення вступної кампанії 2019 року, приймальною 

комісією Університету забезпечено отримання персональної згоди вступників 

(абітурієнтів) щодо обробки їх персональних даних з питань реалізації ними 

права на здобуття вищої освіти. 

Порушень вимог законодавства України щодо захисту інформації про 

фізичну особу за період 2019 року не зафіксовано. 

Відповіді на листи, запити та звернення державних (контролюючих) 

органів надавались із урахуванням вимог вказаних законів з дотримання                    

прав осіб. 

Крім того, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, 

використання і знищення документів та інших матеріальних носіїв, що містять 

службову інформацію» № 736 від 19.10.2016 року, врегульовані єдині вимоги до 

службової інформації та організація роботи з такою інформацією. 

У звітному періоді в Університеті розроблено та введено в дію на підставі 

наказу ректора № 39-заг. від 18.02.2019 року Інструкцію про порядок ведення 

обліку, зберігання, використання і знищення документів та інших матеріальних 

носіїв, що містять службову інформацію в Одеському державному аграрному 

університеті та переліку службової інформації, якій надається гриф обмеження 

доступу «Для службового користування» та визначено список осіб Університету, 

які мають доступ до службової інформації, з урахуванням положень 

вищевказаної типової інструкції. Також відповідно наказів ректора №317-заг. від 
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03.10.2019 року та №362-заг. від 12.11.2019 року протягом року вносились 

відповідні зміни. 

Крім того, визначені посадові особи Університету, які мають доступ до 

службової інформації, заведені відповідно до встановленої форми журнали 

реєстрації вхідних документів з грифом «Для службового користування» та 

реєстрації вихідної та внутрішніх документів з грифом «Для службового 

користування» і виготовлено печатку відповідного зразку. 

 

15. ДОТРИМАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИМОГ 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ В УСТАНОВЛЕНІ 

СТРОКИ ВИМОГ ОРГАНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ ЗДІЙСНЕННЯ 

ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ТА ЇХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

Відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про основні 

засади здійснення державного фінансового контролю в Україні»           № 2939-

XII від 26.01.1993 року, постанови КМУ «Про затвердження Положення про 

Державну аудиторську службу України» № 43 від 03.02.2016 року, контроль 

фінансово-господарської діяльності Університету забезпечується Південним 

офісом Держаудитслужби. 

Фінансовий контроль здійснюється за: 

• цільовим, ефективним використанням і збереженням державних 

фінансових ресурсів, необоротних та інших активів; 

• досягненням економії бюджетних коштів і результативності в діяльності 

Університету; 

• достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час 

складання планових бюджетних показників та відповідністю взятих 

Університетом бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним асигнуванням, 

паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-цільового методу 

в бюджетному процесі); 

• дотриманням законодавства на всіх стадіях використання бюджетних 

коштів; 

• дотриманням законодавства про державні закупівлі; 

• веденням бухгалтерського обліку, а також складенням фінансової і 

бюджетної звітності, кошторисів та інших документів, що застосовуються в 

процесі виконання бюджету; 

• станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 
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• виконанням функцій з управління об’єктами державної власності; 

• усуненням виявлених недоліків і порушень. 

У звітному періоді ревізій фінансово-господарської діяльності та інших 

видів фінансового контролю Університету не проводилось. 

Університет, відповідно до покладених на нього завдань веде 

бухгалтерський та оперативний облік та складає фінансову і бюджетну звітність 

відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку в 

державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо ведення 

бухгалтерського обліку. 

 

16. ВИКОНАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИМОГ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ ВИМОГ ЗАСНОВНИКА 

Відповідно до наказу Державної служби якості освіти України «Про 

затвердження річного плану здійснення Державною службою якості освіти 

України заходів державного нагляду (контролю) на 2019 рік» № 01-11/38 від 

27.11.2018 року Університет був включений до переліку суб’єктів 

господарювання з високим ступенем ризику на предмет перевірки додержання 

законодавства у сфері вищої освіти.  

У період з 30.09.2019 року до 04.10.2019 року відбулася планова перевірка 

Державної служби якості освіти України, за результатами роботи якої складений 

відповідний акт № 01-12/58-03-06/1 від 04.10.2019 року.  

На виконання вимог контролюючого органу, Університетом розроблений 

план з усунення порушень вимог законодавства у сфері вищої освіти, виявлених 

під час планової перевірки Державної служби якості освіти України в період з 

30.09.2019 року до 04.10.2019 року, що затверджений на засіданні Вченої ради 

Університету (протокол № 4 від 29.10.2019 року), рішення якого введено в дію 

наказом ректора № 356-заг. від 30.10.2019 року. 

Усунення порушення за результатами перевірки контролюючого органу 

оглянуті у відповідних розділах звіту. 

До річних планових перевірок інших контролюючих органів за оцінкою 

ступеня ризику від провадження господарської діяльності, Університет у 2019 

році не включався. 

З підстав встановлених Законом України «Про основні засади державного 

нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 877-V від 05.04.2007 

року позапланових перевірок у 2019 році не було. 
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17. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ, ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

Вдосконалення управління Університетом, зміцнення фінансово-

господарської, трудової дисципліни у звітний період реалізовувалось відповідно 

існуючого нормативно-правового підґрунтя здійснення відповідної діяльності. 

З метою забезпечення збалансованого розвитку Університету, 

координованості дій та розробки дорожньої карти заходів було розроблено та 

схвалено Вченою радою Стратегію розвитку ОДАУ 2019-2024, головним 

завданням якої стало створення бренду Університету як інноваційного та  

конкурентоспроможного ЗВО, який поєднує інноваційні методи освітньо-

наукового менеджменту, академічну свободу, якісну сучасну систему взаємодії 

«викладач – студент», колегіальність у прийнятті рішень. Першочерговими 

кроками відповідного документу стали: 

• оптимізація структури Університету;  

• впровадження сучасних методів надання освітніх послуг у напрямку E-

education, впровадження STEM спеціальностей, основ VR-освіти;  

• підвищення якісного рівня та зміна форми проведення 

профорієнтаційної роботи; 

• залучення студентства Університету до всіх сфер його розвитку із 

забезпеченням мотиваційних інструментів; 

• розвиток наукової діяльності у напрямку створення Центру трансферу 

технологій та ОДАУ Research&Development центру;  

• вдосконалення інфраструктури та матеріально-технічної бази 

Університету; 

• розвиток співробітництва з підприємствами, установами і організаціями 

аграрного сектору і міжнародна діяльність на шляху до забезпечення SMART 

CITY освіти, «Рoint» зеленого туризму та агрошерингу. 

В напрямку оптимізації структури Університету та з метою ефективного 

виконання функцій, якими наділені окремі структурні підрозділи з 

01.09.2019року відбулося організаційно – структурне перейменування деяких 

підрозділів: 

• «Відділ доуніверситетської підготовки та підвищення кваліфікації» на 

«Відділ міжнародного співробітництва та зовнішньоекономічних зв’язків»; 

• «Відділ по роботі з іноземними громадянами» на «Центр міжнародної 

освіти з підготовки іноземних громадян». 
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З метою реалізації стратегії та перспективних напрямів розвитку 

Університету, на виконання рішення Вченої ради, відповідно до вимог Закону 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, Статуту ОДАУ, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України №205 від 10.02.2017 

року затверджено нову структуру Університету, відповідно до якої заплановано: 

1. Створити наступні структурні підрозділи: 

• інститут післядипломної освіти; 

• навчально-науковий виробничий центр; 

• відділ доуніверситетської підготовки та профорієнтації; 

• психологічну службу; 

• службу внутрішнього аудиту; 

• юридичну службу; 

• службу з питань цивільного захисту; 

• військово-мобілізаційну службу. 

2. Змінити назви відділів (служб): 

• «Відділ головного інженера» на «Службу головного інженера»; 

• «Навчальний відділ» на «Навчально-методичний відділ»; 

• «Канцелярія» на «Відділ діловодства та архівного зберігання 

документів»; 

• «Відділ охорони праці» на «Служба охорони праці». 

Штатний розпис новостворених структурних підрозділів формуватиметься 

за рахунок штатних одиниць реорганізованих структурних підрозділів. 

Переведення працівників здійснюватиметься за їх письмовою згодою із 

збереженням раніше встановлених надбавок і доплат, відповідно до 

законодавства України. 

Для забезпечення впровадження сучасних методів надання освітніх 

послуг у напрямку E-education, впровадження STEM спеціальностей, основ VR-

освіти було проведено переговори із спеціалістами IT-сфери та досягнуто 

домовленостей щодо проведення ними в квітні 2020 року відкритих лекційних 

занять для науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти 

Університету за темою «IT у сільському господарстві»; вдосконалено 

матеріально-технічне забезпечення баз факультетів для послідовного 

впровадження STEM-спеціальностей та E-education, що докладніше розглянуто 

при висвітленні кроку «Вдосконалення інфраструктури та матеріально-технічної 

бази Університету», в розділах 4 та 19 Звіту.  
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В процесі підвищення якісного рівня та форми проведення 

профорієнтаційної роботи в Університеті було оновлено стиль та інформаційне 

наповнення офіційного веб-сайту Університету (www.osau.edu.ua) з 

першочерговим врахуванням вподобань молоді; переобрано склад 

відповідальних осіб за проведення профорієнтаційної роботи; розроблено 

відповідний матеріал (буклети, блокноти, ручки, листівки, календарі) із новим 

уніфікованим дизайном стилю Університету.  

В процесі залучення студентства Університету до всіх сфер його 

розвитку із забезпеченням мотиваційних інструментів було запроваджено 

щотижневі зустрічі студентського самоврядування із керівництвом 

Університету, впроваджено додаткові курси англійської мови для підвищення 

рівня знань здобувачів вищої освіти, за ініціативи студентського самоврядування 

і за підтримки керівництва Університету були проведені урочисті святкування 

Дня першокурсника 03.10.2019 року та Дня працівника сільського господарства 

20.11.2019 року. 

На шляху до розвитку наукової діяльності у напрямку створення Центру 

трансферу технологій та ОДАУ Research&Development центру було 

вдосконалено видання наукового журналу Університету, розширено 

електронний каталог бібліотеки, який дає можливість здійснювати якісний та 

оперативний пошук літератури за різними напрямками водночас; відновлено 

діяльність наукового студентського товариства та Ради молодих вчених, які є 

запорукою координованого інноваційного розвитку наукового напрямку 

Університету; модифіковано та оснащено додатковим приладдям 

багатопрофільну лабораторію ветеринарної медицини, яка є сучасним 

ветеринарним діагностичним центром та Університет має на меті у 2020 році 

розпочати роботу над придбанням обладнання і перетворення відповідної 

лабораторії у Центр надання послуг із проведення широкого спектру аналізів у 

сфері сільського господарства. 

В процесі вдосконалення інфраструктури та матеріально-технічної 

бази Університету на факультетах, у навчальних аудиторіях та лабораторіях 

поетапно проводиться оновлення матеріально-технічної бази для забезпечення 

комп`ютеризації та диджиталізації освітнього процесу і науково-технічної 

діяльності, що більше детально описано в розділах 4 та 19 Звіту.  

В напрямку розвитку співробітництва з підприємствами, установами і 

організаціями аграрного сектору і міжнародної діяльності на шляху до 

забезпечення SMART CITY освіти, «Рoint» зеленого туризму та агрошерингу 
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основою трансформаційних змін стало створення Відділу міжнародного 

співробітництва та зовнішньоекономічних зв’язків, під керівництвом якого в 

Університеті вже розпочато розроблення проекту в рамках програми Еразмус+ та 

встановлено партнерські відносини між ЗВО та науки Болгарії, Китаю, 

Німеччини, Польщі, Республіки Білорусь, Словаччини, та Філіппін. В процесі 

розвитку співробітництва з підприємствами та установами аграрного сектору в 

структурі Університету передбачено створення Інституту післядипломної освіти 

як центру надання консультативних послуг та підвищення кваліфікації фахівців; 

розроблено та затверджено Положення про підготовку фахівців за дуальною 

формою здобуття освіти та проведено зустрічі із керівниками підприємств та 

установ аграрного напрямку, на яких досягнуто домовленостей із фахівцями всіх 

спеціальностей щодо баз практичної підготовки студентів.  

На виконання Законів України «Про освіту» № 2145-VIII від        05.09.2017 

року, «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, «Про наукову і науково-

технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 року, Кодексу законів України 

про працю, Статуту Одеського державного аграрного університету, 

Рекомендацій щодо проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними трудових договорів 

(контрактів), затверджених наказом Міністерства освіти і науки України №1005 

від 05.10.2015 року (із змінами, внесеними від 26.11.2015 року № 1230), а також 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження ліцензійних умов на 

впровадження освітньої діяльності» № 1187 від 30.12.2015 року (із змінами, 

внесеними згідно з постановою КМУ від 10.05.2018 року № 347), розроблена нова 

форма контракту з науково-педагогічним працівником, в якій передбачено 

вимоги щодо:  

• публікації наукових статей у наукових виданнях, що включені до 

наукометричних баз, зокрема Scopus або Web of Science Core Collections, у 

наукових виданнях, включених до переліку наукових фахових видань України, 

іноземних наукових виданнях, та/або отримання авторських свідоцтв, та/або 

патентів; 

• дотримання вимог Закону України «Про захист персональних даних» 

№2297-VI від 01.06.2010 року, антикорупційного законодавства і 

антикорупційної програми Університету, у тому числі пункту 3 статті 61 Закону 

України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 року; 

• академічної свободи, що реалізується в інтересах особи, суспільства та 

академічної мобільності для провадження професійної діяльності; 

http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/POLOZHENNYA-PRO-PIDGOTOVKU-FAHIVITSIV-ZA-DUALNOYU-FORMOYU-ZDOBUTTYA-.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/POLOZHENNYA-PRO-PIDGOTOVKU-FAHIVITSIV-ZA-DUALNOYU-FORMOYU-ZDOBUTTYA-.pdf
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#_blank
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#_blank
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• забезпечення викладання навчальних дисциплін українською мовою на 

високому науково-теоретичному і методичному рівні, а також спілкування 

українською мовою між колегами та здобувачами вищої освіти Університету. 

На конференції трудового колективу за погодженням із Первинною 

профспілковою організацією Університету схвалено та затверджено наказом 

ректора Правила внутрішнього розпорядку в Університеті, які розроблено 

відповідно до норм чинного законодавства України, Статуту Університету.  

Правила внутрішнього розпорядку мають на меті сприяти плідній та творчій 

організації праці; підвищенню рівня трудової дисципліни; поліпшенню якості 

підготовки фахівців; ефективній науковій діяльності та регулюють виробничі 

відносини між адміністрацією Університету і працівниками, здобувачами вищої 

освіти, слухачами; регламентують умови праці, порядок прийому та звільнення 

працівників, робочий час, час відпочинку, навчальний розпорядок, трудову 

дисципліну, етику, ставлення до матеріально-грошових цінностей тощо.  

Відповідно до вимог чинного законодавства України, на підставі 

проведених переговорів та узгоджених інтересів укладений Колективний договір 

між керівництвом та трудовим колективом Університету на 2019-2023роки, який 

схвалено і затверджено Конференцією трудового колективу Університету 

(протокол №39 від 06.03.2019 року) та зареєстровано у Департаменті праці та 

соціальної політики Одеської міської ради. Метою Колективного договору стало 

регулювання правових, виробничих та трудових відносин, питання соціального 

розвитку колективу, охорони праці та здоров’я його членів, посилення 

соціального захисту працівників Університету, здобувачів вищої освіти, 

аспірантів, інших осіб, які навчаються та сторони роботодавця. 

Згідно укладеного Колективного договору, Університет надає пріоритетне 

право Первинній профспілковій організації (далі ППО) представляти інтереси 

членів трудового колективу у вирішенні питань щодо оплати праці, зайнятості, 

умов та охорони праці, інших професійних, правових та соціальних питань.  

Керівництво Університету погоджує з ППО рішення щодо змін умов праці, 

соціального розвитку колективу, розглядає звернення ППО ОДАУ щодо 

правових і соціальних проблем працівників Університету та в місячний термін 

повідомляє про результати розгляду. 

З питань застосування трудового, пенсійного законодавства та інших 

правових питань, Університетом постійно надається правова допомога 

працівникам усіх структурних підрозділів. Порядок розгляду трудових спорів, 



88 

що виникають між працівниками і Університетом, визначений Кодексом законів 

про працю України. 

Своєчасно та в терміни, передбачені чинним законодавством 

опрацьовуються звернення та запити громадян, установ та організацій незалежно 

від форми власності, надаються відповіді на претензії та відзиви і заперечення на 

позовні заяви, заявлені до Університету. 

Суперечності між Університетом та трудовим колективом вирішуються на 

основі Кодексу законів про працю України і Закону України «Про колективні 

договори і угоди» № 3356-XII від 1.07.1993 року.  

Керівництвом протягом 2019 року в рамках чинного законодавства 

постійно проводились заходи із забезпечення стабільного фінансового стану 

Університету та зміцнення фінансово-господарської дисципліни шляхом 

дотримання цільового та ефективного використання коштів, публічності та 

прозорості у прийнятті відповідних рішень. 

Для забезпечення стабільного фінансового стану та запровадження 

додаткових платних послуг, погоджено Вченою радою Університету та 

впроваджене нове Положення про надання платних послуг в ОДАУ, що було 

розроблене на підставі постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

переліку платних послуг, які можуть надаватися закладами освіти, іншими 

установами і закладами системи освіти, що належать до державної та 

комунальної форми власності» № 796 від 27.08.2010 року. 

З метою забезпечення достовірності даних бухгалтерського обліку та 

звітності Університету, перевірки та документального підтвердження наявності, 

стану та оцінки майна і зобов'язань наприкінці звітного року проведена 

інвентаризація майна і фінансових зобов'язань.  

У звітному році проведено 11 засідань Вченої ради Університету.  Всього 

Вченою радою за даний період було розглянуто понад  150 питань навчально-

методичного, виховного, наукового, кадрового, фінансового і господарського 

спрямування, з яких прийнято зважені рішення у напрямку вдосконалення 

управління ЗВО.  

До чергових питань, над реалізацією яких проведена робота у поточному 

році відносяться: затвердження структури і стратегії розвитку Університету, 

приведення у відповідність до приписів Закону України «Про вищу освіту» 

№1556-VII від 01.07.2014 року проекту Статуту Одеського державного аграрного 

університету, затвердження Правил прийому вступної компанії 2020 року, 

затвердження ліцензійних справ, щодо впровадження освітньої діяльності, 
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затвердження акредитаційних справ освітньо-професійних програм, розгляд і 

затвердження положень (за звітний період розроблено, відредаговано та 

затверджено більше 40 відповідних документів); затвердження науково-

дослідних тем, тем кандидатських і докторських дисертацій, представлення до 

вчених звань, представлення до іменних академічних стипендій, рекомендація до 

друку монографій та навчальних посібників, перереєстрація збірника наукових 

праць аграрний вісник Причорномор’я, обрання за конкурсом науково-

педагогічних працівників, затвердження звітів про набір абітурієнтів, про 

науково-дослідну роботу, про набір до аспірантури, про стан навчальних 

корпусів та гуртожитків, про виконання кошторису та затвердження фінансового 

плану тощо. 

Упродовж поточного року було обрано за конкурсом  85 кандидатур на 

заміщення вакантних посад, з них: 1 – декан, 5 – завідувачів кафедр,                              

10 – професорів, 42 – доцента, 9 – старших викладачів, 15 – асистентів,                         

1 – викладач, 1 – завідувач аспірантурою, 1 –  завідувач бібліотекою. 

Вченою радою Університету за звітний період атестовано 10  науково-

педагогічних працівників,  з них присвоєно: 1 – вчене звання професора,                             

2 – вчене звання доцента, 2 – доктори наук, 5 – кандидати наук. Вченим 

секретарем було зареєстровано 143 відзивів на автореферати дисертацій.   

 Задоволено клопотання щодо виплат 2 студенткам Університету іменних 

академічних стипендій Президента України і 1 студенці іменної академічної 

стипендії Верховної Ради України, а також продовжено здобуття 1 стипендії 

Кабінету Міністрів України для молодих вчених. 

Штатний розпис Університету на 01.01.2019рік та на 01.09.2019рік 

складено та затверджено відповідно до діючого законодавства України в розрізі 

структурних підрозділів та найменування посад. Загальна кількість штатних 

одиниць на 01.01.2019 року складала 488,5 ставок, а на 01.09.2019 року - 481,58 

ставки. Зміни відбулися в кількості професорсько-викладацького складу, який 

розраховується відповідно до постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження нормативів чисельності студентів (курсантів), аспірантів 

(ад’юнктів), докторантів, здобувачів наукового ступеня кандидата наук, слухачів, 

інтернів, клінічних ординаторів на одну штатну посаду науково педагогічного 

працівника у закладах вищої освіти III і IV рівнів акредитації та закладах 

післядипломної освіти державної форми власності» № 1134 від 17.08.2002 року. 
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18. ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ, ДОТРИМАННЯ 

ВСІМА ПІДРОЗДІЛАМИ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ШТАТНО-

ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

Вченою радою Університету 29.03.2019 року були затверджені навчальні 

плани першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти, 

за якими розпочалась підготовка здобувачів вищої освіти з 01.09.2019 р. 

На першому (бакалаврському) рівні вищої освіти на денній формі навчання 

підготовка студентів здійснюється за 12 навчальними планами (для набору 2019 

року) та 38 робочими планами; на заочній – за 5 навчальними планами (для 

набору 2019 року) та 41 робочим планом. На другому (магістерському) рівні 

вищої освіти на денній формі навчання – за 14 навчальними планами (для набору 

2019 року) та 30 робочими планами; на заочній формі навчання – за 9 

навчальними планами (для набору 2019 року) та 37 робочими планами.  

Підготовка здобувачів бакалаврського рівня вищої освіти на основі ступеня 

молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста) за скороченими освітніми 

програмами з терміном навчання 2 та 3 роки здійснюється за 9 навчальними 

планами (для набору 2019 року) та 15 робочими планами для денної форми 

навчання; 5 навчальними планами (для набору 2019 року) та 15 робочими 

планами для заочної форми навчання. 

На підставі навчальних планів першого (бакалаврського) та другого 

(магістерського) рівнів вищої освіти для здобувачів вищої освіти до початку 

нового навчального року розроблено «Індивідуальний навчальний план студента 

та результати його виконання» (ІНПС). ІНПС відображає структурно-логічну 

схему підготовки студента з певної спеціальності (спеціалізації), перелік 

дисциплін, що передбачені освітньо-професійною програмою підготовки, та 

форми організації навчання, обсяги навчального навантаження студентів з 

аудиторної і самостійної роботи та містить оцінку поточної, підсумкової 

успішності та підсумкової атестації випускника. ІНПС формується у розрізі років 

(семестрів) на весь термін підготовки здобувачів за відповідним рівнем вищої 

освіти та освітньо-професійною програмою та включає обов’язкові і вибіркові 

дисципліни.  

Протягом поточного навчального року у складі Науково-методичної ради 

успішно працювала група експертів з розвитку новітніх форм, методик і 

технологій в освітній діяльності, зокрема, нею реалізовані наступні завдання: 

сформовано пропозиції щодо удосконалення системи запровадження в освітній 
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процес сучасних інноваційних технологій навчання, які базуються на 

інформаційно-комунікативних технологіях; проведено дослідження проблеми 

інтеграції в освітні програми масових відкритих онлайн курсів.  

Моніторинг впровадження в освітній процес сучасних інноваційних 

технологій, що здійснювався у звітному році традиційно кафедрами, 

факультетами та навчальним відділом Університету, виявив позитивні 

результати в розрізі впровадження інноваційних навчальних технологій під час 

аудиторних занять. 

Науково- і навчально-методичне забезпечення освітнього процесу 

бакалаврів і магістрів в Університеті включає навчальні плани, робочі навчальні 

плани, робочі навчальні програми з усіх наук (дисциплін), програми практик, 

наукову, навчальну і навчально-методичну літературу, інструктивно-методичні 

матеріали до лекційних, семінарських, практичних і лабораторних занять, 

індивідуальні семестрові завдання для самостійної роботи здобувачів вищої 

освіти з наук (дисциплін), контрольні завдання до семінарських, практичних і 

лабораторних занять, контрольні роботи з наук (дисциплін) для перевірки рівня 

засвоєння ними навчального матеріалу, методичні матеріали для останніх з 

питань самостійного опрацювання фахової літератури, написання курсових робіт 

(проектів), інші матеріали. 

Для кожної науки (дисципліни) оновлені стандартизовані пакети 

методичного забезпечення, які включають:  

• робочі навчальні програми; 

• конспекти лекцій з науки (дисципліни); 

• паспорти навчальних дисциплін; 

• карти самостійної роботи здобувачів вищої освіти; 

• методичні матеріали щодо змісту і організації самостійної роботи 

здобувачів вищої освіти, поточного і підсумкового контролю; 

• комплекс контрольних робіт (ККР) для визначення залишкових знань з 

науки (дисципліни), завдань для обов’язкових контрольних робіт; 

• екзаменаційні білети; 

• підручники, навчальні посібники; 

• навчально-методичні посібники для самостійного вивчення дисциплін; 

• інші навчально-методичні видання, включаючи практикуми, тренінги, 

збірники кейсів. 
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Протягом 2019-2020 навчального року система оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти Університету була спрямована на ефективну реалізацію 

таких завдань, як: 

• підвищення мотивації здобувачів вищої освіти до систематичної 

активної роботи протягом усього періоду навчання, переорієнтацію їх цілей з 

отримання позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь і навичок; 

• систематизацію знань та активне їх засвоєння протягом навчального 

року; 

• недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на 

контроль, і програмою науки (дисципліни); 

• забезпечення відкритості контролю через ознайомлення здобувачів 

вищої освіти на початку вивчення дисципліни з її навчальною програмою, 

формами контрольних заходів і критеріями оцінювання знань;  

• подолання елементів суб’єктивізму під час оцінювання знань; 

• забезпечення належних умов вивчення програмного матеріалу і 

підготовки до контрольних заходів шляхом їх розмежування за змістом й у часі; 

• розширення можливостей для всебічного розкриття здібностей 

здобувачів вищої освіти, розвитку їх творчого мислення і підвищення 

ефективності освітньої діяльності викладацького складу. 

Принципово важливою відмітною особливістю системи оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти Університету є поєднання принципів поточного і 

підсумкового оцінювання знань останніх. При цьому оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти з обов’язкових дисциплін здійснюється, як правило, на 

основі результатів поточної успішності та екзаменів. Оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти із вибіркових дисциплін здійснюється, як правило, у 

формі заліку на основі результатів поточного контролю. Об’єктом оцінювання 

знань здобувачів вищої освіти є програмний матеріал наук (дисциплін), засвоєння 

якого відповідно перевіряється під час поточного контролю і на екзамені, або 

лише за результатами поточної роботи.  

Максимально можлива оцінка за знання програмного матеріалу 

обов’язкової дисципліни дорівнює 100 балам. 

Всі підрозділи Університету неухильно дотримуються штатно-фінансової 

дисципліни. Порушень штатно-фінансової дисципліни не було, усі викладачі 

виконали навантаження, яке заплановане на навчальний рік.   

Інформація щодо дотримання штатно-фінансової та трудової дисципліни у 

повному обсязі зазначена у розділі 17 Звіту. 
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19. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО 

ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

У звітний період 2019 року в Університеті не проводилося планових та 

позапланових контролюючих заходів щодо дотримання законодавства України 

про працю. 

Прийняття на посади у 2019 році науково-педагогічних працівників 

Університету та інших працівників з числа допоміжного персоналу проводилось 

із дотриманням вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про 

вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, Положення про порядок 

проведення конкурсного відбору на вакантні посади, прийняття на роботу, 

продовження трудових відносин та звільнення з посад науково-педагогічних 

працівників в Університеті, інших нормативних актів трудового законодавства 

України. 

Правовою основою дотримання правил безпеки життєдіяльності та нормам 

охорони праці у закладах вищої освіти є: Кодекс цивільного захисту України, 

Закони України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року, «Про охорону 

праці» № 2694-XII від 14.10.1992 року, Положення про організацію роботи з 

охорони праці та безпеки життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти, затверджене наказом Міністерства освіти і науки 

України та зареєстроване в Міністерстві юстиції України 23.01.2018 року за № 

100/31552, Типове положення про порядок проведення навчання і перевірки 

знань з питань охорони праці, затверджене наказом Державного комітету 

України з нагляду за охороною праці № 15 від 26.01.2005 року, зареєстроване в 

Міністерстві юстиції України 15.02.2005 року за № 231/10511 (із змінами), 

Положення про порядок проведення навчання і перевірки знань з питань охорони 

праці в закладах, установах, організаціях, підприємствах, підпорядкованих 

Міністерству освіти і науки України, затверджене наказом Міністерства освіти і 

науки України № 304 від 18.04.2006 року, зареєстроване в Міністерстві юстиції 

України 07.07.2006 року за № 806/12680 (у редакції наказу Міністерства освіти і 

науки України № 1514 від 22.11.2017 року), а також локальні нормативні акти, 

що прийняті у відповідності до вимог законодавства та затверджені наказом 

керівника Університету. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05#n32
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0231-05#n32
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#n15
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0806-06#n15
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В Університеті створений та діє відділ охорони праці (згідно нової 

структури Університету з 01.01.2020 року – служба охорони праці), який 

безпосередньо підпорядкований ректорові.  

У 2019 році було забезпечено проходження навчання керівного складу 

Університету, про що видані відповідні посвідчення. Головним енергетиком та 

головним інженером пройдені спеціальні курси із питань енергобезпеки та 

охорони праці. 

Відповідно до наказу ректора Університету створено комісію із питань 

перевірки будівель та споруд, їх технічного та експлуатаційного стану тощо, 

якою двічі на 2019 рік проводилися обстеження навчальних корпусів та 

гуртожитків та за результатами роботи якої складені відповідні акти. 

Вказані акти перевірки стали підставами для планування робіт та закупівлі 

відповідних товарів і послуг з метою створення належних умов праці у 

структурних підрозділах Університету. 

Крім того, в Університеті на робочих місцях розроблені та наявні інструкції 

з питань безпеки праці під час виконання працівниками своїх посадових 

обов’язків. Під час працевлаштування на посади, а також періодично та повторно, 

проводяться інструктажі працівників та студентів за підписом з метою доведення 

вимог правил поведінки на робочих місцях та при навчанні. 

У 2019 році в Університеті не сталося жодного  нещасного випадку, 

пов’язаного з виробництвом.  

У 2019 році керівництвом Університету спільно із відділом охорони праці 

та Первинною профспілковою організацією ОДАУ проведені колективні 

переговори та укладений Колективний договір на 2019-2023 роки. 

Умовами Колективного договору встановлені положення, які визначені 

чинним трудовим законодавством України, а також умови, якими Університет, зі 

свого боку, може забезпечити працівників за наявності фінансування. 

Окремим розділом Колективного договору визначені положення щодо 

охорони праці в Університеті, забезпечення прав працівників на безпечні і 

нешкідливі умови праці та побуту, додаткову оплачувану відпустку, скорочений 

робочий час тощо. 

При формуванні розкладу навчальних занять забезпечується оптимальний 

режим роботи науково-педагогічних працівників, зокрема жінок, які мають дітей 

віком до 15 років, або дитину з інвалідністю. 

Для сторожів, вахтерів запроваджено підсумований облік робочого часу, 

який здійснюється за табелем виходу на роботу та затвердженим графіком роботи 
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за обліковий період. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні була оплачена 

Університетом цій категорії працівників у подвійному розмірі. 

Відповідно до наказу ректора у 2019 році заплановані щорічні відпустки 

працівникам, відповідно до графіку відпусток, який погоджений із Первинною 

профспілковою організацією ОДАУ. При плануванні щорічних відпусток були 

враховані інтереси працівників, та забезпечено нормальну організацію 

освітнього процесу. 

Крім того, умовами Колективного договору були встановлені додаткові 

щорічні відпустки для працівників з ненормованим робочим днем, в тому числі 

осіб які працюють за комп’ютером та зі шкідливими препаратами. 

Відділ охорони праці Університету проводить постійний контроль за 

відповідністю умов праці на робочих місцях, устаткування, обладнання, засобів 

індивідуального захисту, а також санітарно-побутових умов відповідно до 

нормативних вимог. 

З метою поліпшення умов праці працівників та умов навчання здобувачів 

вищої освіти Університету, а також на виконання зауважень Державної інспекції 

з якості освіти, у 2019 році був проведений поточний ремонт теплового пункту у 

навчальному корпусі № 4, який розміщений за адресою: місто Одеса, провулок 

Матросова, 6. 

В гуртожитках № 1 та № 4, де наявні газові плити були проведені планові 

огляди систем вентиляційних каналів, про що складені відповідні акти 

обстеження. 

У літній канікулярний період 2019 року проведені косметичні роботи із 

поліпшення фасадних сторін навчальних корпусів, проводились ремонти значної 

частини аудиторій навчальних корпусів №2, №3, №4 та житлових приміщень 

гуртожитків №1, №4, №5.  

Для поліпшення санітарно-побутових умов проведена часткова заміна (до 

40%) світильників на світлодіодні та часткова заміна застарілих ПК та дисплеїв 

на більш сучасні. Для чергового персоналу придбані засоби захисту органів 

дихання. 

Ведеться робота з організації проведення обов’язкових періодичних 

медичних оглядів для працівників певних категорій. Всі підрозділи 

комплектуються ліками та медичними аптечками.  

Під керівництвом відділу охорони праці проведена значна робота з 

дотримання вимог пожежної безпеки. В Університеті сформована добровільна 

пожежна дружина. Всі підрозділи Університету забезпечені інструкціями з 
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протипожежного захисту, навчальні корпуси та гуртожитки обладнані системами 

оповіщення про пожежу та необхідними знаками пожежної безпеки. В 

підрозділах регулярно проводяться навчання з протипожежного та цивільного 

захистів. Підрозділи Університету забезпечені первинними засобами 

пожежогасіння на 100 відсотків. 

Двічі на рік начальником відділу охорони праці та провідним фахівцем з 

питань цивільного захисту в Університеті проводяться навчання та інструктажі з 

питань цивільного захисту, пожежної безпеки в гуртожитках та корпусах. Для 

здобувачів освіти і викладачів проводять тренування із евакуації з будівель і 

споруд, наочно доводять до відома інформацію щодо застосування засобів 

пожежогасіння (рисунки 19.1 – 19.2). 

 

  

Рис. 19.1-19.2. Навчання та інструктажі з питань цивільного захисту, 

пожежної безпеки в гуртожитках та корпусах Університету у 2019 році 

 

На виконання актів Кабінету Міністрів України та РНБО України, рішень 

місцевих органів виконавчої влади та наказу ректора Університету «Про 

підсумки підготовки ОДАУ з цивільного захисту у 2018 році і завдання на 2019 

рік» проведені наступні заходи з питань цивільного захисту (надалі - ЦЗ): 

1. Поновлені комісії з питань надзвичайних ситуацій і евакуації. Складені 

плани їх роботи, положення про комісії та функціональні обов’язки всіх членів 

комісій.  

2. Уточнений та перероблений План реагування на надзвичайні ситуації, а 

також 13 додатків до нього.  
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3. Уточнений та перероблений План цивільного захисту Одеського 

державного аграрного університету на особливий період, а також 9 додатків до 

нього.  

4. Уточнений та перероблений План евакуації здобувачів вищої освіти та 

працівників у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах Одеського 

державного аграрного університету. 

5. Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, інших наказів 

та розпоряджень, створені служби та формування цивільного захисту 

Університету.  

6. Ведеться навчання з формуваннями ЦЗ, професорсько-викладацьким 

складом, службовцями, працівниками Університету з питань ЦЗ. У всіх групах 

проведені заліки.  

7. Організовано чергування керівного складу в режимі підвищеної 

готовності. Розроблена інструкція посадової особи керівного складу 

Університету, яка здійснює чергування, та затверджений порядок організації 

чергування.  

8. Розчищені та відремонтовані підвальні приміщення у навчальних 

корпусах №1, №2, №4 та гуртожитках №1, №4, №5. Вони використовуються в 

якості сховищ від артилерійських та авіаційних ударів. Розроблений План 

укриття постійного складу і здобувачів вищої освіти Університету у підвали за 

сигналами ЦЗ. Було проведено навчальне тренування у всіх навчальних корпусах 

та гуртожитках з укриття особового складу Університету у разі бойових дій, 

артилерійських та авіаційних ударів, згідно з вищевказаним документом. 

9. Розроблені і затверджені: «Інструкція про порядок дій працівників 

ОДАУ у надзвичайних ситуаціях», «Рекомендації учасникам навчально-

виховного процесу і працівникам ОДАУ щодо дій у випадку НС соціально-

політичного характеру», «Інструкція про надання першої долікарської допомоги 

для особового складу ОДАУ», «Заходи безпеки і дії у разі розливу ртуті», 

«Інструкція про правила поведінки працівників та студентів Одеського 

державного аграрного університету при загрозі землетрусу».  

10. У квітні 2019 року був проведений Місячник цивільного захисту.  

11. З метою виховання почуття відповідальності за своє життя та життя 

товаришів у здобувачів вищої освіти і працівників Університету на базі 

факультету ветеринарної медицини та біотехнологій 5-го червня 2019 року був 

проведений КВЕСТ:  «Наша безпека – в наших руках». 
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12. 21 листопада 2019 року було проведено об’єктове тренування (ОТ) з 

питань ЦЗ за темою: «Дії керівного складу, формувань цивільного захисту, 

студентів та працівників університету при виникненні пожежі внаслідок 

спрацювання вибухового пристрою». 

Крім цього, у 2019 році представниками Приморського РТЦК та СП 

м.Одеси, згідно припису військового комісара №ВМ/5093 від 15.10.2019 року 

була здійснена перевірка Університету щодо виконання Порядку організації та 

ведення військового обліку призовників і військовозобов’язаних, виконання 

вимог нормативно-правових актів та нормативних документів з військового 

обліку. В ході перевірки були виявлені незначні зауваження, які було занесено у 

«Журнал обліку результатів перевірок стану військового обліку ОДАУ». За 

результатами контролюючого заходу Університет усунув недоліки, про що 

прозвітував листом від 18.11.2019 року Приморському РТЦК та СП м. Одеси. 

 

20. СВОЄЧАСНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ЮРИДИЧНИМИ 

ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ 

Університет своєчасно, в повному обсязі, з дотриманням строків та вимог 

актів, що регулюють відповідні відносини розраховується з підприємствами, 

установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими організаціями. 

Дебіторської та кредиторської заборгованості за загальним фондом кошторису, 

простроченої, небюджетної заборгованості в Університеті протягом звітного 

періоду не обліковувалось. 

 

21. ЦІЛЬОВЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

Використання коштів державного бюджету здійснювалось за цільовим 

призначенням відповідно до Бюджетного кодексу України, інших законодавчих 

та нормативних актів чинного законодавства, за кодами економічної класифікації 

та в межах сум, визначених кошторисом, затвердженим в установленому порядку 

Міністерством освіти і науки України. 

Протягом 2019 року кошторисні призначення загального фонду склали 34,6 

млн. грн., використано - 34,6 млн. грн. 

Невикористаних кошторисних асигнувань в Університеті немає. 

За спеціальним фондом у 2019 р. кошторисні призначення становили 

33,6млн. грн., використано - 30,4 млн. грн. 
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22. СВОЄЧАСНЕ ТА У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ВИКОНАННЯ ЗАКЛАДОМ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ДЕРЖАВНИМ БЮДЖЕТОМ, 

ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНИМИ 

СОЦІАЛЬНИМИ ФОНДАМИ 

На виконання вимог Податкового кодексу України № 2755-VI від 

02.12.2010 року, Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску 

на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» № 2464-VI від 

08.07.2010 року, інших законодавчих та нормативно-правових актів чинного 

законодавства Університет є платником єдиного соціального внеску, військового 

збору, податку на додану вартість, земельного податку тощо.  

Виплата заробітної плати, відпускних та соціальних виплат в Університеті 

відбувається вчасно відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, 

Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995 року, Закону 

України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996 року, перерахування ЄСВ 

до територіальних органів Міністерства доходів і зборів України проводиться 

одночасно з перерахуванням коштів на виплату авансу і заробітної плати. 

Податки, збори та обов’язкові внески перераховуються до Державного 

бюджету України своєчасно та у повному обсязі. 

 

23. ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ, НЕДОПУЩЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЗА СПОЖИТІ ПОСЛУГИ З 

ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

Виконання кошторису доходів і видатків Університету проводиться 

відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, Постанови КМУ «Про 

затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до 

виконання кошторисів бюджетних установ» № 228 від 28.02.2002 року, 

нормативно-правових та регуляторних актів Міністерства фінансів України, 

Державної казначейської служби України. 

Нарахування і виплата заробітної плати працівникам Університету, 

відпускних, оздоровчих виплат проводиться відповідно до чинного 

законодавства у терміни, встановлені Колективним договором, здійснюється 

постійний контроль за недопущенням виникнення заборгованості із заробітної 

плати, за спожиті послуги з енергопостачання і комунальні послуги, а також 

споживання їх у межах доведених лімітів. 
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Виконання бюджетних програм та кошторисів доходів і видатків 

Університету у звітному періоді здійснювалось відповідно до затверджених в 

установленому порядку Паспортів бюджетних програм у межах сум, 

передбачених кошторисами, затвердженими Міністерством освіти і науки 

України. Відповідна інформація наведена в таблиці 23.1. 

 

Таблиця 23.1 

Виконання кошторису доходів і видатків 

Показник Сума,  

млн. грн. 

Кошти загального фонду, у тому числі: 34,6 

поточні видатки 34,6 

капітальні видатки - 

Кошти спеціального фонду, отриманих як плата за 

послуги, у тому числі: 

33,6 

поточні видатки 32,6 

капітальні видатки 1,0 

 

24. ВЖИТТЯ У МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХОДІВ ДО 

ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ У 

ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про утворення 

(визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення корупції» 

№1432 від 14.10.2013 року, з метою забезпечення дотримання вимог постанови 

Кабінету Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» №706 

від 04.09.2013 року, а також підвищення ефективності заходів щодо запобігання 

і протидії корупції в Університеті наказом ректора № 160-заг. від 25.07.2019року 

визначено уповноважену особу з питань запобігання та виявлення корупції у ЗВО 

та затверджено відповідне Положення. 

Листом Міністерства освіти і науки України № 1/11-7471 від 

13.08.2019року погоджено призначення Ковчук Валентини Михайлівни 

уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції 

Університету. 

З метою неухильного виконання антикорупційного законодавства, 

створення ефективної системи протидії корупції та на виконання ч.1 ст. 61 Закону 

України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 року у 2019 році 

в Університеті виконана наступна робота: 



101 

1. Проведено роз’яснювальну роботу із запобігання і протидії корупції 

серед працівників та здобувачів вищої освіти Університету, в тому числі 

відбулись зустрічі ректора Університету зі здобувачами вищої освіти перших 

курсів всіх факультетів щодо недопущення проявів корупції в Університеті. 

Проректором з науково-педагогічної та виховної роботи Університету під час 

кураторських годин були проведені бесіди та круглі столи зі здобувачами вищої 

освіти старших курсів на передодні проведення літньої заліково-екзаменаційної 

сесії на теми: «Корупція та шляхи їх подолання», «Відповідальність за 

провокування та давання хабару». 

2. В Університеті за звітний період постійно здійснювався контроль за 

виконанням звернень громадян, вжиттям заходів щодо недопущення порушення 

Законів України «Про інформацію» № 2657-XII від 02.10.1992 року, «Про доступ 

до публічної інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 року, «Про звернення 

громадян» № 393/96-ВР від 02.10.1996 року та неухильне дотримання прав і 

свобод людини і громадян. 

3. Посилено спільнк роботи науково-педагогічних працівників та 

здобувачів вищої освіти Університету щодо подолання негативних явищ під час 

проведення підсумкових модульних контролів, заліків та іспитів екзаменаційної 

сесії. 

4. Проведено анонімне опитування серед здобувачів вищої освіти з 

проведенням подальшого аналізу інформації щодо фактів корупції за 

результатами літньої заліково-екзаменаційної сесії. Повідомлень про корупційні 

дії науково-педагогічних працівників не зафіксовано. 

В Університеті також організована робота «телефону довіри» та створено 

електронну скриньку уповноваженої особи з питань корупції. За звітний період 

2019 року звернень щодо корупційних правопорушень не надійшло. 

5. Зарахування до Університету проведено за конкурсним відбором на 

підставі сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, згідно Умов 

прийому до закладів вищої освіти України у 2019 році та Правил прийому до 

Університету на 2019 рік, затверджених Вченою радою Університету (протокол 

№ 7 від 01.02.2019 року). 

6. Забезпечено дотримання антикорупційного законодавства при укладенні 

трудових відносин. Зокрема обов’язок та відповідальність за дотримання 

антикорупційного законодавства передбачено в умовах укладених контрактів з 

науково-педагогічними працівниками, а також посадових обов’язках 

працівників, які працюють за строковими та безстроковими трудовими угодами. 
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В тому числі, оновлений трудовий договір (контракт) з науково-педагогічними 

працівниками Університету, які у 2019 році пройшли конкурсний відбір на 

відповідні посади за оголошеним конкурсом. 

7. Забезпечено вжиття заходів щодо запобігання можливим фінансовим 

правопорушенням та контролю за збереженням державного майна шляхом 

проведення щорічної інвентаризації, за результатами якої видатки Університету 

приводяться відповідно до затвердженого кошторису. Відповідно до наказу 

ректора «Про проведення інвентаризації основних засобів, товарно-матеріальних 

цінностей, грошових коштів і документів та розрахунків» № 337-заг. від 

16.10.2019 року проведено щорічну інвентаризацію основних та оборотних 

цінностей Університету, за результатами роботи якої залишків та недостач не 

виявлено. 

8. Надано методичну та консультативну допомогу керівникам структурних 

підрозділів Університету з питань дотримання вимог антикорупційного 

законодавства, в тому числі у вигляді пам’яток, вказівок, обов’язку подання 

щорічної декларації.  

Відповідно до підпункту «а» пункту 2 частини першої статті 3 Закону 

України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14.10.2014 року посадові 

особі Університету віднесені до юридичних осіб публічного права, на яких 

поширюється дія вказаного закону, одним із вимог якого є заповнення 

електронних форм декларації на офіційному веб-сайті Національного агентства з 

питань запобігання корупції через власний персональний кабінет суб’єкта 

декларування. У 2019 році декларації відповідних працівників за 2018 рік, а 

також при прийнятті на роботу та звільненні посадових осіб Університету, подані 

своєчасно. 

Відповідно до наказу ректора № 126-заг. від 22.08.2016 року (внесені зміни 

наказом № 50-заг. від 27.02.2018 року), в Університеті створений та діє тендерний 

комітет, що створений з метою організації та проведення процедур закупівлі на 

засадах колегіальності, неупередженості, відкритості, прозорості та 

раціонального використання коштів загального та спеціального фондів 

Університету. Склад тендерного комітету Університету - п’ять осіб. Функції 

членів тендерного комітету, в тому числі голови та секретаря, які персонально 

відповідальні за проведення процедур закупівлі, визначені відповідним 

протоколом засідання тендерного комітету Університету. Голова та секретар 

тендерного комітету щорічно проходять навчання з питань організації та 

здійснення закупівель.  
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Здійснення закупівель в Університеті відбувається відповідно до річного 

плану, додатку до річного плану та змін до них, що затверджується складом 

тендерного комітету Університету на відповідний календарний рік в межах 

запланованих видатків кошторису Університету. 

Із набуттям чинності Закону України «Про публічні закупівлі» № 922-VIII 

від 25.12.2015 року запроваджено обов’язковість проведення процедур закупівлі 

через електронну систему, перший із етапів якого передбачав обов’язковість 

проведення процедур через електронну систему головних розпорядників коштів 

та монополістів починаючи з 01.04.2016 року, а з 01.08.2016 року на всіх 

замовників. 

Університет офіційно зареєстрований в одному із найбільших торгівельних 

майданчиків Zakupki.Prom.ua системи публічних закупівель ProZorro, 

спеціалізацією якого є проведення державних та комерційних закупівель та 

державних продажів. 

Закупівля товарів, робіт та послуг в Університеті здійснюється шляхом 

застосування однієї із процедур, визначених статтею 12 Законом України «Про 

публічні закупівлі» № 922-VIII від 25 грудня 2015 року, а саме: відкриті торги, 

конкурентний діалог, або переговорна процедура закупівлі. 

З метою виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної 

інформації» № 2939-VI від 13.01.2011 року та «Про відкритість використання 

публічних коштів» № 183-VIII від 11.02.2015 року інформація про склад 

тендерного комітету, повноваження та функції, а також річні плани й додаток до 

нього опубліковані на офіційному сайті Університету osau.edu.ua. 

Відповідно до Закону України «Про відкритість використання публічних 

коштів» №183-VIII від 11.02.2015року за звітний період укладено 180 договорів 

на відповідні товари, роботи та послуги, про що опубліковані звіти в Єдиному 

веб-порталі використання публічних коштів E-Data.gov.ua. 

 

25. ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАСНОВНИКОВІ РІЧНОГО 

КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Кошторис Університету на 2019 рік складений відповідно до вимог 

Бюджетного кодексу України, Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2019 рік» № 2629-VIII від 23.11.2018 року, постанови Кабінету Міністрів 

України «Про затвердження Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ» № 228 від 

28.02.2002 року, наказу Міністерства фінансів України «Про затвердження 
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документів, що застосовуються у процесі виконання бюджету» №86/6374 від 

01.02.2002 року на підставі лімітної довідки і вчасно затверджений в Міністерстві 

освіти і науки України. 

Загальна сума кошторисних призначень на початок року склала 63,2 млн. 

грн., з них за загальним фондом кошторису - 36,2 млн. грн., за спеціальним 

фондом кошторису - 27,0 млн. грн.  

На кінець звітного періоду загальна сума кошторисних призначень склала                    

68,2 млн. грн., з них за загальним фондом кошторису - 34,6 млн. грн., за 

спеціальним фондом кошторису - 33,6 млн. грн. 

 

26. ПОДАННЯ ЗАСНОВНИКОВІ ЩОРОКУ ДО 15 CІЧНЯ, А ТАКОЖ НА 

ЙОГО ВИМОГУ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ УМОВ 

КОНТРАКТУ ТА ДОТРИМАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИМОГ 

ЗАКОНОДАВСТВА, СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Щорічний звіт ректора Університету Брошкова М.М. про результати 

виконання умов контракту № А 13-І від 12.07.2019 року, укладеного з 

Міністерством освіти і науки України та дотримання Університетом вимог 

законодавства, стандартів вищої освіти за період з 16.07.2019 року до 

31.12.2019року вперше подається Брошковим М.М. до Міністерства освіти і 

науки України як засновника Університету.  

Вищевказана звітність підготовлена відповідно до норм п. 5 ст. 34 Закону 

України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1.07.2014 року, контракту № А 13-І 

від 12.07.2019 року, укладеного з Міністерством освіти і науки України, і наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про призначення на посаду ректора» №350-

К від 12.07.2019року.  

 

27. ЩОРІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ВИЩИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ 

ОРГАНОМ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ, ЗОКРЕМА ПРО 

ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

Щорічний звіт Брошкова М.М. про результати своєї роботи, зокрема про 

виконання колективного договору, на виконання вимог п.5 ст.34 Закону України 

«Про вищу освіту» № 1556-VII від 1.07.2014 року та контракту № А 13-І від 

12.07.2019 року, укладеного з Міністерством освіти і науки України, було 

заслухано та схвалено Конференцією трудового колективу Університету 

(протокол №41 від 17.12.2019 року), яка згідно норм п.1 ст. 39 вищевказаного 
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Закону та Статуту Університету, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки України №205 від 10.02.2017 року, є вищим колегіальним органом 

громадського самоврядування Університету. 

 

28. РОЗВИТОК І МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ, СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ ТА 

ВІДПОВІДНОЇ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ПІДГОТОВКА ТА 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ЩОРІЧНОГО ЗВІТУ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Суттєвим фактором здорового способу життя, профілактики захворювань та 

створення збалансованих умов для всебічного гармонійного розвитку є фізична 

культура і спорт в Університеті. Відповідно до Законів України «Про освіту» № 

2145-VIII від 05.09.2017 року, «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1.07.2014року, 

«Про фізичну культуру і спорт» № 3808-XII 24 грудня 1993 року, розпорядження 

Кабінету Міністрів України «Про схвалення Концепції Державної цільової 

соціальної програми розвитку фізичної культури і спорту на період до 2020 року» 

№ 13020-р від 09.12.2015 року, наказу Міністерства молоді та спорту України 

«Про затвердження тестів і нормативів для проведення щорічного оцінювання 

фізичної підготовленості населення України» № 4665 від 15.12.2016 року, наказу 

Міністерства освіти і науки України «Про затвердження Положення про 

організацію фізичного виховання і масового спору у вищих навчальних 

закладах» № 4 від 11.01.2006 року, зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 10.03.2006 за № 249/12123, листа Міністерства і науки України «Щодо 

підготовки до проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості 

студентів» № 1/9-97 від 23.02.2016 року, Рекомендацій щодо організації 

фізичного виховання у вищих навчальних закладах (додаток до листа МОН 

України № 1/9-454 від 25.09.2015), здійснено модернізацію форм фізичного 

виховання здобувачів вищої освіти Університету. В основу спортивно-масової 

роботи ЗВО покладено чітку систему педагогічного впливу на особистість 

здобувачів вищої освіти, глибокі знання фізіологічних основ фізичної активності 

людини та методики спортивного тренування. Її завдання - формування 

здорового способу життя, здатності протистояти негативним соціальним явищам. 

У контексті цього викладачами фізичного виховання у звітний період проведені 

систематичні заходи з пропаганди здорового способу життя, спортивно-масові 

змагання тощо. Цілеспрямована робота колективу Університету дає змогу 

формувати особистість громадянина, майбутнього фахівця, розвиває фізичне, 

tel:249/12123


106 

психічне, соціальне і духовне здоров’я кожного здобувача вищої освіти, залучати 

студентську молодь до цінностей загальнолюдської фізичної культури і 

відродження національних традицій. 

В Університеті дисципліна «Фізичне виховання» включена до навчальних 

планів здобувачів вищої освіти перших курсів навчання. Для здобувачів вищої 

освіти старших курсів передбачені додаткові заняття з фізичного виховання з 

різних видів рухової активності. Загалом у процесі фізичного виховання задіяно 

приблизно 80% студентської молоді.  

За звітний період була проведена реконструкція спортивної зали, 

проведено пристрій м'якого безшовного травмобезпечного гумового покриття 

підлоги з влаштуванням бетонної основи для проведення тренувань, спортивних 

ігор, занять спортом або фізичною культурою. Відповідний ремонт забезпечить 

повноцінне проведення занять з фізичної культури у навчальному процесі і 

різнобічний розвиток фізичної культури та спорту здобувачів вищої освіти у 

вільний час. Завдяки реконструкції підлоги та обрання травмобезпечного 

покриття забезпечиться можливість роботи різноманітних спортивних секцій за 

вподобаннями здобувачів. Спортивна зала укомплектована сучасним 

спортивним інвентарем. 

У зв’язку з реконструкцією спортивної бази Університету секційна робота 

проводилась частково, а з 2020 календарного року узгоджено створення мережі 

спеціалізованих спортивних секцій з різних видів спорту. Секції будуть 

працювати за фіксованим розкладом у другій половині дня.  

Для проведення навчальних занять, для тренувань збірних команд та 

оздоровчих занять використовувався спортмайданчик для занять футболом, 

волейболом; спортивна зала для занять з аеробіки, ритмічної гімнастики та для 

занять здобувачів вищої освіти із вадами здоров’я. У звітному році 

відремонтовано залу для ігор. З метою мотивації та стимулювання здобувачів 

вищої освіти до занять фізичною культурою і спортом проводяться: лекційні 

заняття, на яких розглядаються питання про здоровий спосіб життя, правила та 

основних принципів оздоровчого тренування тощо; здобувачам вищої освіти 

надана можливість самостійно вибирати вид рухової активності (оздоровча 

аеробіка, футбол, баскетбол, оздоровчий фітнес), яким вони будуть займатися 

протягом двох років, окремо формуються групи для здобувачів вищої освіти, які 

мають вади у здоров’ї.  

В Університеті розроблено «Положення про спартакіаду» та план - календар 

спортивно-масових заходів з 14 видів спорту, який повністю було виконано 
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впродовж 2019 року. Перший етап – змагання проводились на першість 

академічних груп, другий етап – змагання на першість факультету, третій етап - 

змагання на першість Університету. Кількість студентів які взяли участь у всіх 

трьох етапах змагань складає 363 студенти, з них 241 – дівчата. В Університеті 

діє 7 секцій з наступних видів спорту: волейбол, баскетбол, теніс настільний, 

футбол, гандбол, регбі, шахи. 

Здобувачі вищої освіти Університету взяли участь в Обласній спартакіаді 

серед ЗВО 3-4 р.а. з 26 видів спорту. ЗВО поділені на три підгрупи за кількістю 

здобувачів вищої освіти денної форми навчання. Університет відноситься до 

третьої підгрупи, в якій залік проводиться з 14 видів спорту. Саме в цій групі (у 

комплексному заліку) здобувачі вищої освіти Університету посіли 3 почесне 

місце з загальною сумою 3022 балів: лютий – баскетбол (чол.14 місце, жін. -6 

місце), березень – футзал (чол. 8 місце, жін.. 1 місце), травень – гандбол (чол.7 

місце, жін. 5 місце), футбол (чол. 8 місце), червень – регбі 7х7 (жін. 7 місце).  

Спортсмени Університету – активні учасники міських змагань між 

університетами та іншими закладами. До складу збірної України з дзюдо 

впродовж 2019 року входила студентка факультету ветеринарної медицини та 

біотехнологій Дроздова Людмила.  

Членами молодіжної збірної України та кандидатами у члени збірної 

України з жіночого регбі 7х7 є: Кириленко Олена (студентка 4 курсу інженерно-

економічного факультету), Коваленко Євгенія (магістр факультету ветеринарної 

медицини та біотехнологій), Пасічко Оксана (студентка 4 курсу факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій).У Чемпіонаті України 2019 року з регбі 

7х7 серед жінок взяла участь у складі збірної студентка 4 курсу факультету 

ветеринарної медицини та біотехнологій Пасічко Оксана, яка виборола перше 

місце та стала чемпіонкою України. Вона також здобула Кубок України і в складі 

молодіжної збірної м. Одеси стала переможницею першості. У підсумку, Пасічко 

Оксана здобула для Університету три золоті медалі. 

За звітний період Університет нагороджено кубком за ІІІ місце у ХХVІІ 

обласних студентських іграх серед ЗВО ІІІ-ІV р.а. 
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Рисунок 28.1 Турнір з регбі 7 між дівчатами 

 

Співробітник Університету Ольга Суркова, яка є капітаном жіночої збірної 

України Регбі-7, впродовж 2019 року неодноразово брала участь у змаганнях 

всеукраїнського і міжнародного рівнів. 

      
Рисунки 28.2-28.3.  Літній кубок з регбі 7х7 

 

На першості ЗВО Одеської області у другому семестрі 2019 році можна 

відзначити жіночу збірну команду Університету з футзалу, яка на весняному 

чемпіонаті (квітень 2019 року) стала чемпіоном, а на осінньому (жовтень 

2019року) – срібним призером змагань. Успішним є виступ і чоловічої збірної 

команди з футзалу, яка на весінньому чемпіонаті серед 18 – ти команд стала 

восьмою, та на осінньому – третьою. Студентка 2 курсу факультету ветеринарної 

медицини та біотехнологій Григорашенко Любов на Всеукраїнському забігу на 

одну милю виборола четверте місце серед студентів ЗВО Одеської області. 
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Співробітники і Студентська рада Університету беруть активну участь у 

різноманітних спортивно-масових заходах як міського так і всеукраїнського 

рівнів і особисто мотивують кожного до нових перемог і звершень. 

 

29. УМОВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДКРИТОГО КОНТРОЛЮ ЗА 

ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, А ТАКОЖ УМОВИ ДЛЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 

01.07.2014 року, Статуту Одеського державного аграрного університету в 

Університеті створені умови для відкритого контролю за діяльністю установи. В 

тому числі в Університеті створено та діє орган громадського самоврядування – 

Конференція трудового колективу, який включає виборних представників із 

числа здобувачів вищої освіти, до повноважень якої входить: 

• погодження за поданням Вченої ради Університету Статуту та зміни до 

нього; 

• заслуховування щорічного звіту ректора та оцінка його діяльності; 

• розгляд Колективного договору, схвалення його й уповноваження 

Первинної профспілкової організації Університету підписувати договір з 

ректором від імені трудового колективу; 

• обрання комісії з трудових спорів відповідно до Кодексу законів про працю 

України; 

• розгляд за обґрунтованим поданням Наглядової ради або Вченої ради 

Університету питання про дострокове припинення повноважень ректора 

Університету; 

• за обґрунтованим поданням структурних підрозділів Університету розгляд 

питання щодо обрання представників науково-педагогічних працівників, інших 

категорій працівників до складу Вченої ради Університету, або їх виведення зі 

складу Вченої ради Університету; 

• затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету і 

Колективного договору; 

• затвердження Положення про наукове товариство студентів, аспірантів, 

докторантів і молодих вчених; 

• розгляд інших питань діяльності Університету за поданням ректора, Вченої 

ради Університету, ППО ОДАУ, органів Студентської ради. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/322-08


110 

За звітний період 2019 року було проведено дві конференції трудового 

колективу (склад трудового колективу-100 осіб, серед них 15 студентів), на 

засіданнях якої були розглянуті питання затвердження Колективного договору 

Університету на період 2019-2023 років, Правила внутрішнього трудового 

розпорядку Університету в новій редакції, розглянуто нову структуру та 

стратегію розвитку Університету, погоджено нову редакцію Статуту ОДАУ, 

заслухано та схвалено щорічний Звіт ректора Університету щодо виконання умов 

контракту, розглянуто питання щодо обрання складу Вченої ради Університету. 

Крім того, в Університеті діє орган студентського самоврядування, що 

представлений Студентською радою, яка об’єднує голів студентських рад 

факультетів та гуртожитків. Чергові вибори органів студентських рад відбулись 

в Університеті 25.09.2019 року. 

Для діяльності Студентської ради створено належні умови, зокрема 

облаштовано окремий кабінет, якій укомплектовано комп’ютерною та 

оргтехнікою, мережею Інтернет, телефонним зв’язком тощо, що закріплено у 

відповідній угоді між керівництво Університету та Студентською радою. 

У кожному навчальному корпусі Університету установлені скриньки 

довіри, також кожний може прийти на прийом до ректора щотижня у зазначений 

час. 

Студентській раді відведено місця для встановлення інформаційних 

стендів. 

Студентська рада об’єднує всіх студентів Університету, тому всі здобувачі 

вищої освіти мають рівні права та можуть обиратися і бути обраними в робочі, 

дорадчі, виборні та інші органи студентського самоврядування. 

У своїй діяльності органи студентського самоврядування керуються 

Законами України «Про освіту» № 2145-VIII від 05.09.2017 року, «Про вищу 

освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року та Положенням про Студентську раду 

ОДАУ. 

Конференція студентів Університету є вищим представницьким органом 

студентського самоврядування Університету. 

Студентська рада об’єднує всіх здобувачів вищої освіти Університету. Всі 

здобувачі вищої освіти мають рівні права та можуть обиратися та бути обраними 

в робочі, дорадчі, виборні та інші органи Студентської ради. Впродовж 2019 р. 

представники студентського самоврядування:  

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#_blank
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#_blank
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#_blank
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• брали участь в обговоренні та вирішенні питань удосконалення 

освітнього процесу, науково-дослідної роботи та організації дозвілля (рисунки 

29.1-29.2); 

    
Рисунки 29.1-29.2. Зустріч Студентської ради з керівництвом 

Університету щодо вдосконалення освітнього процесу 

 

• брали участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання студентів у гуртожитку; 

• проводили організаційні, просвітницькі, наукові, спортивні, 

оздоровчі та інші заходи (рисунки 29.3-29.4); 

 
Рисунок 29.3 Висадка дерев 

студентами-активістами 

Університету 

Рисунок 29.4 Футбольний матч 

між студентами різних 

факультетів 

 

• захищали права та інтереси здобувачів вищої освіти, які навчаються 

в Університеті; делегували своїх представників до колегіальних, 

представницьких, робочих та дорадчих органів (рисунки 29.5-29.6); 
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Рисунки 29.5-29.6. Міжфакультетська зустріч здобувачів вищої освіти 

щодо обговорення результатів роботи та перспектив розвитку 

 

• розпоряджались коштами та іншим майном, що знаходились в 

користуванні Студентської ради. Кошторис Студентської ради було розглянуто і 

затверджено Вченою радою Університету 13.03.2019 року на суму 91тис. грн. 

Вищезазначені кошти здобувачами вищої освіти було витрачено на відрядження, 

закупівлю музичних інструментів, устаткування та оргтехніки. 

Здобувачі вищої освіти Університету брали активну участь в культурно-

просвітницькій і соціальній роботі Університету та регіону. Так, 13 вересня  в 

рамках Всеукраїнського форуму учнівських трудових об’єднань «Я бренд своєї 

країни», який проходив на базі УДЦ «Молода гвардія» відбулась екскурсія учнів 

на факультет ветеринарної медицини та біотехнологій.  

Впродовж 2019року було проведено 2 КВЕСТи за участі студентів та 

працівників Університету для підвищення зацікавленості здобувачів вищої 

освіти та майбутніх абітурієнтів до навчання. 30.11.2019 року відбулась виставка 

художніх робіт, яка приурочена до Всесвітнього дня домашніх тварин. 14-15 

листопада відбувся ярмарок, присвячений Дню працівника сільського 

господарства, 21 жовтня відбувся  благодійний ярмарок «Братам нашим 

меншим», всі кошти від них були направлені на допомогу дітям-сиротам в 

підшефні дитячі будинки та тваринам ветеринарної клініки. 

Студентською радою було ініційовано, а керівництвом Університету 

забезпечено організаційне супроводження проведення міжфакультетського Tetris 

challenge у листопаді 2019 року, що сприяло формуванню основ team-building у 

здобувачів вищої освіти Університету, підвищенню зацікавленості до дозвілля 

студентів Університету у абітурієнтів та активізації уваги засобів масової 

інформації до розвитку Університету (рисунки 29.7-29.9). 
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Рисунки 29.7-29.9. Міжфакультетський Tetris challenge  

Впродовж другого півріччя 2019 року також було приділено увагу 

духовному вихованню здобувачів вищої освіти на базі Університету. Здобувачі 

вищої освіти Університету систематично групами відвідували театри м.Одеси, 

музеї та виставки для забезпечення творчої самореалізації, розширення 

напрямків розвитку та формування дружньої атмосфери в колективі. Також 

активно проводилась відповідна робота для забезпечення візуалізації діяльності 

Університету у напрямку активізації культурно-масової діяльності, яка є одним з 

найяскравіших напрямів роботи із здобувачами вищої освіти і залишається 

вагомим вектором творчої самореалізації у вільний від занять час. Так об’єднані 

музеї кафедри нормальної і патологічної анатомії та патофізіології у грудні 

поточного року перенесено на перший поверх факультету ветеринарної 

медицини та біотехнологій з метою вільного доступу до них студентів, 

абітурієнтів та відвідувачів Університету. Ці музеї є одними з найстаріших музеїв 

у галузі ветеринарії. Більшість експонатів виготовлено власноруч викладачами та 

здобувачами вищої освіти, але деякі експонати музеїв привезені з різних куточків 

світу. Історія музеїв починається з далекого 1918 року, коли було створено 

Одеський сільськогосподарський інститут (ОСГІ). Активним наповненням 

колекції музеїв ОСГІ займався професор О.О.Браунер, який зібрав великі 

колекції – близько 1500 тушок, 100 черепів та скелетів ссавців, 200 тушок птахів, 

1400 заспиртованих риб та 5000 рептилій та амфібій. 

Представники Студентської ради на виконання вимог Закону України «Про 

вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, Положення про Студентську раду 

ОДАУ, Статуту та внутрішніх положень ОДАУ, входять до складу таких робочих 
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та дорадчих органів, як: Вчена рада Університету, ректорат, Вчені ради 

факультетів, Конференція трудового колективу. 

У межах коштів, виділених на фінансування студентського самоврядування 

Університету, Студентською радою Університету щорічно проводяться Дні 

факультетів, конкурси «Міс та Містер ОДАУ», святковий концерт до Дня 

працівника сільського господарства, відзначаються інші свята та визначні події.  

Студентською радою університету було проведено велику кількість 

різноманітних заходів та спортивних змагань, інформація про які висвітлена на 

офіційному веб-сайті Університету, в соціальних мережах та на рисунках 29.10-

29.31. 

 

 
 

Рисунки 29.10-29.11. Брейн-Ринг для першокурсників 2019 року вступу 

 

  
 

Рисунки 29.12-29.13. День знань в Університеті 2019 
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Рисунки 29.14-29.15. Футбольний турнір 

 

 

   
Рисунки29.16-29.17. День працівників сільського господарства 2019 

 

 

  
Рисунки 29.18-29.19. Радіодиктант. День української писемності. 
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Рисунки 29.20-29.21. День першокурсника ОДАУ-2019 

 

 

 

   
Рисунки 29.22-29.23. День українського козацтва 2019 

 

 

 

   
Рисунки 29.24-29.25. Учасники конкурсу «Кращий логотип ОДАУ» 
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Рисунки 29.26-29.27. День студента-2019 

 

   
Рисунки 29.28-29.29. Студентський вечір « Караоке на майдані» 

 

 
Рисунки 29.30-29.31.Зліт іменних стипендіатів та відмінників навчання в 

ХНАУ ім.В.В.Докучаєва. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України №1135 від 

21.08.2019 року створена Наглядова рада Університету, в кількісний склад якої 

входять представники суб’єктів господарювання та органів державної влади для 



118 

здійснення нагляду за управлінням майном Університету, додержання мети його 

створення.  

11 жовтня 2019 року відбулося перше засідання Наглядової ради, на якому 

були обговорені актуальні питання щодо проблем та перспектив розвитку 

Університету, першочергових заходів роботи Наглядової ради Університету та 

стратегічних перспектив розвитку Університету. Членами відповідного органу на 

найближчу перспективу було ухвалено сприяти співробітництву між 

університетами на національному та міжнародному рівні; підготувати перелік 

підприємств та організацій, зацікавлених у сприянні покращенню рівня 

практичної підготовки професорсько-викладацького складу Університету 

шляхом проведення обміну досвідом на базі відповідних підприємств та 

організації; провести «круглий стіл» з представниками професорсько-

викладацького складу Університету для визначення переліку освітніх тем 

актуальних як для підприємств, так і для студентів та сприяти досягненню цілей 

Стратегії розвитку Університету 2019-2024. 

 

30. ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ АКАДЕМІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 

УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ЇХ ДО 

АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

Відповідно до Конституції України, Законів України «Про освіту» №2145-

VIII від 05.09.2017 року, «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014 року, «Про 

наукову та науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015 року, «Про 

авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23.12.1993 року у звітному 

періоді розроблено Положення про академічну доброчесність в Одеському 

державному аграрному університеті.  

Відповідно до п. 1 ч. 3 ст. 32 Закону України «Про вищу освіту» № 1556-

VII від 01.07.2014 року Університет зобов’язаний вживати заходи, зокрема 

шляхом запровадження відповідних новітніх технологій щодо запобігання та 

виявлення академічного плагіату в наукових роботах наукових, науково-

педагогічних, педагогічних, інших працівників і здобувачів вищої освіти та 

притягнення їх до дисциплінарної відповідальності. 

Для попередження недотримання норм та правил академічної 

доброчесності учасниками освітнього процесу в Університеті використовується 

такий комплекс профілактичних заходів:  

• ознайомлення учасників освітнього процесу з документами, що 

унормовують запобігання академічного плагіату та встановлюють 

відповідальність за академічний плагіат; 
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• формування, видання та розповсюдження методичних матеріалів із 

визначенням вимог щодо належного оформлення посилань на використані в 

наукових і навчальних працях матеріали; 

• проведення семінарів із здобувачами вищої освіти з питань 

інформаційної діяльності Університету, правильності написання наукових, 

навчальних робіт, правил опису джерел та оформлення цитувань; 

• введення до освітніх програм і навчальних планів підготовки 

фахівців з вищою освітою навчальних дисциплін, що забезпечують формування 

загальних компетентностей з дотримання етичних норм і принципів, коректного 

менеджменту інформації під час роботи з первинними та вторинними 

інформаційними ресурсами та об’єктами інтелектуальної власності; 

• сприяння органам студентського самоврядування, первинній 

профспілковій організації студентів та аспірантів, Науковому товариству 

студентів, аспірантів, докторантів і молодих учених в інформуванні осіб, які 

навчаються, про правила наукової етики; 

• введення до виховної роботи факультетів, кафедр, освітніх центрів 

заходів із формування у здобувачів вищої освіти етичних норм, що 

унеможливлюють академічний плагіат; 

• експертна оцінка та (або) технічна перевірка (за допомогою 

спеціалізованих програмних засобів) щодо ознак академічного плагіату у 

випускних та дисертаційних роботах, підготовлених до захисту тощо.  

Укладені угоди з фірмою Unicheck та Strike Plagiarism (сервіси перевірки 

на плагіат), що дозволяють проводити систематичну перевірку на плагіат 

друкованих видань, дипломних, магістерських робіт, курсових, рефератів та ін. 

У грудні 2019 року вперше запроваджено перевірку на плагіат випускних робіт 

студентів. 

 

31. РОЗРОБЛЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОРЯДКУ ВИЯВЛЕННЯ ТА 

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Під час виявлення та встановлення фактів порушення академічної 

доброчесності у звітному періоді керувалися Положенням про академічну 

доброчесність в Одеському державному аграрному університеті. 

В грудні 2019 року в Університеті створена Комісія з питань академічної 

доброчесності та етики, основними завданнями якої є: сприяти зміцненню довіри, 
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партнерським відносинам між учасниками науково-освітньої діяльності, 

консолідації університетської спільноти; налагоджувати діалог і досягати згоди 

шляхом об’єктивного та принципового обговорення складних етичних ситуацій; 

консультувати в ситуаціях, які викликають невпевненість в їх етичності та щодо 

дій, які можуть призвести до порушень; надавати експертні оцінки щодо 

етичності дій і поведінки членів університетської спільноти та рекомендації щодо 

застосування санкцій за порушення академічної доброчесності та етики; 

розробляти рекомендації щодо покращення культури поведінки членів 

університетської спільноти та поширення етичних цінностей, принципів та 

стандартів. 

 

ВИСНОВКИ ТА ПЕРСПЕКТИВНІ НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ 

Аналіз досягнень звітного періоду Одеського державного аграрного 

університету свідчить про позитивну динаміку змін за всіма сферами розвитку: 

навчально-методичною, науково-інноваційною, виховною, організаційною, 

матеріально-технічною, фінансово-господарською та соціально-побутовою.  

Обраний вектор руху Університету можна з упевненістю визнати перспективним. 

В рамках Стратегії розвитку Одеського державного аграрного університету 

2019-2024 визнано наступні пріоритетні завдання 2020 року: 

• адаптація освітнього процесу, підвищення його якості та інтеграція з 

науковою діяльністю Університету у напрямку впровадження U2P освіти 

(University to people), навчання дорослих та підвищення рівня співробітництва із 

установами і організаціями різних напрямків для впровадження основ дуальної 

освіти; 

• профорієнтаційна та маркетингова робота на різних рівнях середньої, 

професійно-технічної, фахової передвищої і вищої освіти; 

• сприяння академічної мобільності та закордонному стажуванню 

працівників та студентів Університету шляхом збільшення результативності 

зв’язків із ЗВО та науковими установами інших країн та консультування щодо 

написання аплікаційних форм для участі у міжнародних програмах підтримки 

наукової та інноваційної діяльності; 

• використання новітніх наукових розробок та залучення здобувачів до 

розв’язання актуальних наукових та інноваційних завдань, що забезпечить 

оптимізацію та модернізацію вищої освіти, зокрема у напрямку застосування 

штучного інтелекту;  

 




