
МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ

Одеський державний аграрний університет

ЗВІТ РЕКТОРА

Одеського державного аграрного університету

БРОШКОВА МИХАЙЛА

щодо виконання умов контракту від 12.07.2019 № А 13-І, 
укладеного з Міністерством освіти і науки України, 

за період з 01.01.2020 по 31.12.2020

Звіт заслухано та схвалено 
Конференцією трудового
колективу Одеського державного 
аграрного університету 23.12.2020, 
протокол № 43

Одеса 2020



ЗМ ІСТ
Вступ 4
1. Підготовка фахівців з вищою освітою за відповідними програмами 

на відповідних рівнях вищої освіти згідно із стандартами вищої 5 
освіти

2. Підготовка та перепідготовка, підвищення кваліфікації працівників
закладу вищої освіти 19

3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань
закладу вищої освіти 26

4. Дотримання закладом вищої освіти ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності 38

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 48

6. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково -прикладних
результатів 65

7. Захист прав інтелектуальної власності на результати наукової та
науково-технічної діяльності, отримані за рахунок коштів 
державного бюджету 70

8. Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час
підготовки кадрів з вищою освітою 71

9. Організація освітнього процесу відповідно до стандартів вищої
освіти 75

10. Дотримання прав та законних інтересів осіб з особливими потребами 81
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 83

12. Подання засновникові щоквартальної звітності про використання
майна, закріпленого за закладом вищої освіти (переданого йому), 
зокрема майна, наданого у користування іншим особам 89

13. Дотримання умов колективного договору, статуту закладу вищої
освіти 90

14. Захист інформації відповідно до законодавства 95
15. Дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства,

забезпечення виконання в установлені строки вимог органів, що 
забезпечують здійснення фінансового контролю, та їх 
територіальних підрозділів 97

16. Виконання закладом вищої освіти вимог органів державного нагляду
(контролю) у сфері господарської діяльності, а також вимог 
засновника 98

17. Вжиття заходів щодо вдосконалення управління закладом вищої
освіти, зміцнення фінансово-господарської, трудової дисципліни 99

2



18. Виконання навчальних планів і програм, дотримання всіма
підрозділами закладу вищої освіти штатно-фінансової дисципліни, 
організація та здійснення контролю за навчальною діяльністю 132

19. Створення належних умов праці відповідно до вимог законодавства, 
дотримання прав працівників відповідно до законодавства про 135 
працю

20. Своєчасність проведення розрахунків з юридичними та фізичними
особами 140

21. Цільове та ефективне використання коштів державного бюджету 140
22. Своєчасне та у повному обсязі виконання закладом вищої освіти

зобов’язань перед державним бюджетом, органами Пенсійного 
фонду України, державними соціальними фондами 141

23. Виконання кошторису доходів і видатків закладу вищої освіти,
недопущення виникнення заборгованості із заробітної плати, за 
спожиті послуги з енергопостачання та комунальні послуги 141

24. Вжиття у межах своїх повноважень заходів до запобігання проявам
корупційних правопорушень у закладі вищої освіти 142

25. Подання на затвердження засновникові річного кошторису доходів і
видатків закладу вищої освіти 145

26. Подання засновникові до 1 лютого, а також на його вимогу звіту про
результати виконання умов контракту та дотримання закладом 
вищої освіти вимог законодавства, стандартів вищої освіти 146

27. Щорічне звітування перед вищим колегіальним органом
громадського самоврядування закладу вищої освіти про результати 
своєї роботи, зокрема про виконання колективного договору 146

28. Розвиток і модернізація змісту, форм фізичного виховання
здобувачів, студентського спорту та відповідної матеріально- 
технічної бази, підготовка та оприлюднення щорічного звіту про 
стан фізичного виховання і спорту у закладі вищої освіти 147

29. Умови для здійснення відкритого контролю за діяльністю закладу
вищої освіти, а також умови для діяльності органів громадського 
самоврядування закладу вищої освіти 150

30. Запобігання порушенням академічної доброчесності учасниками 
освітнього процесу та притягнення їх до академічної 162 
відповідальності

31. Розроблення, впровадження та застосування в освітньому процесі
порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної 
доброчесності в закладі вищої освіти 163

Висновки 165

3



ВСТУП

Робота ректора Одеського державного аграрного університету (далі - 
Університет) Брошкова Михайла у звітному періоді була спрямована на 
реалізацію Стратегічного плану розвитку Університету на 2019 -2024 роки в 
рамках чинного нормативно-правового підґрунтя провадження освітньої 
діяльності закладів вищої освіти, а саме вимог, визначених контрактом 
№ А 13-І від 12.07.2019, укладеним з Міністерством освіти і науки України (далі 
- Контракт); Законами України «Про освіту» № 2145-УТТТ від 05.09.2017, «Про 
вищу освіту» № 1556-УТТ від 01.07.2014, «Про наукову і науково-технічну 
діяльність» № 848-УТТТ від 26.11.2015; Указом Президента України від 
25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку освіти в Україні на 
період до 2021 року»; Статутом, затвердженим Наказом Міністерства освіти і 
науки України №205 від 10.02.2017; Колективним договором на 2019 -  2023 рік 
між керівництвом та трудовим колективом Університету; іншими внутрішніми 
нормативно-правовими актами та ухвалами колегіальних органів.

В умовах забезпечення виконання вимог Контракту в 2020 році робота 
Університету під керівництвом ректора була спрямована на поетапне досягнення 
стратегічних цілей щодо:

■ формування контингенту здобувачів вищої освіти на засадах моделі «и2Р- 
освіта», що передбачає надання якісних освітніх послуг кожному громадянину, 
мотивованому до особистісного розвитку інтелектуального потенціалу;

■модернізації системи управління Університетом з урахуванням передових 
вітчизняних та світових практик, спрямованої на безперервне удосконалення 
якості освіти як пріоритетного вектору забезпечення конкурентоспроможності;

■ формування нової кадрової політики, метою якої є підтримка високого 
рівня професіоналізму, соціальний розвиток колективу, максимальне розкриття 
потенціалу кожного працівника, збереження традицій та утвердження 
корпоративної культури;

■ створення інноваційного та безпечного освітнього середовища як 
високоорганізованого соціального простору, комфортного для продуктивної 
освітньої, наукової та громадської діяльності; інтегрування Університету в 
світовий освітньо-науковий простір, орієнтований на всебічний розвиток 
людини та соціуму в цілому.

Звіт ректора Університету Брошкова Михайла Михайловича про 
результати виконання умов Контракту та дотримання закладом вищої освіти 
вимог законодавства і стандартів вищої освіти в процесі провадження освітньої 
діяльності за період з 01.01.2020 до 31.12.2020 розроблено згідно вимог чинного 
законодавства у відповідній сфері.
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1. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗА 
ВІДПОВІДНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ВІДПОВІДНИХ 
РІВНЯХ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗГІДНО ІЗ СТАНДАРТАМИ

ВИЩОЇ ОСВІТИ

Діяльність Університету з підготовки фахівців освітніх ступенів молодший 
бакалавр, бакалавр і магістр, здобувачів ступеня «доктор філософії» у звітному 
році була спрямована на реалізацію завдань, визначених Законами України «Про 
освіту» № 2145-УШ від 05.09.2017, «Про вищу освіту» № 1556-VII від
01.07.2014, «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-УШ від
26.11.2015, інших норм законодавства України і міжнародних договорів (згода 
на обов'язковість яких надана Верховною Радою України), Статуту 
Університету, інших внутрішніх нормативно-правових актів Університету, 
зокрема ухвал Вченої та Науково-методичної рад Університету, наказів ректора.

Підготовка фахівців в Університеті відбувається на підставі освітньо - 
професійних та освітньо-наукових програм на різних рівнях вищої освіти, згідно 
переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти та відповідно до стандартів затверджених 
Міністерством освіти і науки України, на підставі відомостей щодо здійснення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти Університету (режим доступу: https:// 
mon.gov.ua/storage/app/media/03.%2006.%202020/odeskiyderzhavniyagramiyunive 
r120320-5.pdf) (таблиця 1.1).

Провадження освітньої діяльності з підготовки фахівців з вищої освіти в 
Університеті у звітний період відбувалось за наступними рівнями вищої освіти: 
початковий рівень (короткий цикл); перший (бакалаврський) рівень; другий 
(магістерський) рівень; третій (освітньо-науковий) рівень.

Освітній процес підготовки фахівців з вищої освіти за чотирма рівнями 
освіти відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього 
процесу в Одеському державному аграрному університеті.

Інформацію про відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері 
вищої освіти наведено у таблиці 1.1. Ключові кількісні показники діяльності 
Університету щодо забезпечення якісної підготовки фахівців з вищою освітою за 
відповідними програмами на відповідних рівнях вищої освіти згідно із 
стандартами вищої освіти наведені у таблиці 1.2. Загальний контингент 
здобувачів в розрізі форм навчання висвітлений у таблиці 1.3. та на рисунку 1.1. 
Відомості про контингент здобувачів вищої освіти Університету початкового, 
першого та другого рівнів вищої освіти в розрізі структурних підрозділів, 
спеціальностей та форм навчання наведено у таблиці 1.4., третього -  у таблиці 
1.5.
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Таблиця 1.1
Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти
Одеський державний аграрний університет, Ідентифікаційний код: 00493008, 

Місцезнаходження юридичної особи: 65039, м. Одеса, Приморський район, вул. Канатна, буд.99

№ з/п Шифр
галузі Назва галузі знань

Код напряму 
підготовки, 

спеціальності, виду 
освітньої послуги

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

вечірня
форма

1 2 3 4 5 6 7 8 9

Підготовка бакалаврів, спеціалістів, магістрів: (відповідно до постанов Кабінету Міністрів України від 13.12.2006 р.№1719, від 27.08.2010 р. №787)
Підготовка бакалаврів

1 0305 Економіка та підприємництво 6.030509 Облік і аудит 13 17 0 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л

2 0801 Геодезія та землеустрій 6.080101 Геодезія, картографія та землеустрій 23 19 0 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л

3 0901 Сільське господарство і 
лісництво 6.090101 Агрономія 32 16 0 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л

4 0901 Сільське господарство і 
лісництво 6.090102 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 24 5 0 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л

5 0901 Сільське господарство і 
лісництво 6.090105 Захист рослин 13 5 0 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 0 Наказ МОН від 12.07.2019 № 942-л

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

Підготовка спеціалістів
1 0801 Геодезія та землеустрій 7.08010103 Землеустрій та кадастр 0 1 0 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.

В цьому розділі вказується підготовка молодших спеціалістів, бакалаврів, спеціалістів, магістрів згідно з Актом узгодження переліку спеціальностей, за яким и здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-кваліфікаційним 
рівнем), і ліцензованого обсягу (таблиця « У загальнений перелік спеціальностей та ліцензовані обсяги,») та  відповідно до наказу М іністерства освіти і науки України від 19.12.2016 №  1565 «Про узагальнення переліків спеціальностей, ліцензованих обсягів 
вищих навчальних закладів та переоформлення сертифікатів про акредитацію напрямів та  спеціальностей», зареєстрованого в М іністерстві юстиції України 10 січня 2017 р. за №  20/29888 (далі - наказ М ОН № 1565)*
* Якщ о розширено провадження освітньої діяльності шляхом започаткування спеціальності, то дана спеціальність в цьому переліку не вказується!
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Продовження таблиці 1.1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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

П ідготовк а ф ах ів ц ів  за п ерш им  (б ак ал ав р сь к и м ), други м  (м агістерськи м ) та  третім  (о св ітн ьо -н ауков и м ) р ів н ям и  в и щ о ї осв іти  За п ерел іком  п останови  К М У  від  29 к в іт н я  2015 р. №  266 ( у разі проходж ення л іц ен зу в ан н я  п ісл я  дати  
н аб р ан н я  чи нності постан ови  К абінету М ін істр ів  У к р а їн и  "П ро  затв ер д ж ен н я  Л іцензійн их  ум ов п р овадж ен н я  о св ітн ьо ї д іяльн ості за к л а д ів  осв іти ” (з 02.02.2016 року). **В казую ться спеціальності: 011 «О світн і, педагогічн і науки» , 291 

«М іж народн і в ідносини, суспільні к о м у н ік ац ії та регіон ал ьн і студії», 292 «М іж народн і економ ічн і в ідносини», 281 «П ублічне у п р а в л ін н я  та адм ін іструван н я» , 293 «М іж народне п раво» , 122 « К ом п ’ю терн і науки » , 226 «Ф ар м ац ія , 
п ром ислова ф арм ац ія» , 227 «Ф ізична терап ія , ерготерап ія»  на п ідставі зм ін  до П ерел ік у  галузей  зн ан ь  і спец іальностей  згідно з постановою  К абінету  М ін істр ів  У к р а їн и  від  1 лю того 2017 року  №  53.

Підготовка молодших бакалаврів

1 20 Аграрні науки та 
продовольство 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва
100 (з урахуванням 
строків навчання) Наказ МОН від 12.12.2019 № 1010-л

Підготовка бакалаврів

1 05 Соціальні та поведінкові 
науки 051 Економіка 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017 р.

2 07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і оподаткування 130 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017 р.

Підготовка магістрів

1 05 Соціальні та поведінкові 
науки 051 Економіка 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017 р.
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Продовження таблиці 1.1.

1 2 3 4 5 6 7 8 9

2 07 Управління та 
адміністрування 071 Облік і оподаткування 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017 р.

3 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017 р.

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

5 20 Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія 100 наказ МОН № 18-л від 03.02.2017 р.

6 20 Аграрні науки та 
продовольство 202 Захист і карантин рослин 30 наказ МОН № 43-л від 10.03.2017 р.

7 20 Аграрні науки та 
продовольство 203 Садівництво та виноградарство 30 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017 р.

8 20 Аграрні науки та 
продовольство 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 50 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017 р.

9 20 Аграрні науки та 
продовольство 208 Агроінженерія 50 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017 р.

10 21 Ветеринарна медицина 211
Ветеринарна медицина (з можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства)

900 (з урахуванням 
строків навчання) Наказ МОН від 12.12.2019 № 1010-л

11 21 Ветеринарна медицина 212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза 100 наказ МОН № 5-л від 20.01.2017 р.

Підготовка докторів філософії

1 20 Аграрні науки та 
продовольство 201 Агрономія 15 наказ МОН № 60-л від 24.03.2017 р.

2 07 Управління та 
адміністрування 073 Менеджмент 10 наказ МОН № 816 від 08.07.2016 р.

3 20 Аграрні науки та 
продовольство 204 Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 10 наказ МОН № 816 від 08.07.2016 р.

4 21 Ветеринарна медицина 211
Ветеринарна медицина (з можливістю 

здійснювати підготовку іноземців та осіб без 
громадянства)

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
Ключові показники діяльності Університету________________

П оказники 2019 р. 2020 р.

Загальний контингент ЗВО  та слухачів У ніверситету 2161 2512

з них:
загальна чисельність здобувачів вищої освіти 2055 2137

у том у числі:
кількість аспірантів/докторантів 29 39

кількість інозем них студентів 53 63

з них:
загальна чисельність слухачів 106 375

у том у числі:
кількість слухачів інституту післядипломної освіти - 245
кількість слухачів підготовчих курсів 36 44
кількість слухачів п ідготовчого відділення для інозем них громадян 70 86

Ч исельність науково-педагогічних працівників, усього (% ) 167 161

з них:
доктори наук 27 28
кандидати наук 106 99

/
2019 рік 2020 рік

Загальний контингент 2161 2512
Здобувані вищої освіти 2055 2137

■ з них: аспіранти/докторанти 29 39
■ з них: іноземні громадяни 53 63
■ Слухачі 106 375
■ з них: слухачі ІПО 0 245
■ з них: слухачі Підготовчих курсів 36 44
■ з них: слухачі ПВ для іноз.громадян 70 86

Рис. 1.1. Порівняльна діаграма загального контингенту здобувачів вищої 
освіти та слухачів Університету за 2019-2020 рр.
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Таблиця 1.3

Загальний контингент здобувачів вищої освіти Університету

Форма навчання Бюджет Контракт Всього
За формами 

навчання
денна 548 843 1391

заочна 91 655 746

Всього 639 1498 2137

ю
'оо

900

800

700

600

500

400

300

200

100

0

Д енна форма навчання

Заочна форма навчання

■ Бюджет 
(державне 
замовлення)

■ Контракт 
(за рахунок 
коштів фізичних 
і юридичних 
осіб)

Рис. 1.2. Загальний контингент здобувачів вищої освіти ОДАУ у 2020 році за 
формами навчання та видами фінансування
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Таблиця 1.4
Контингент здобувачів вищої освіти Університету (початкового, першого та другого рівнів вищої освіти)

Ф орм а навчання С тупінь в и щ ої освіти В сього по 
спец іальності

Загальна
кільк ість

здобувачів
молодший
бакалавр бакалавр/м агістр  (П ЗС О ) магістр

і 1 2 3 4 5 1 2
Б | К Б | К Б | К Б | К Б | К Б | К Б | К Б | К Б | К

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ
А гр обіотехнол огічни й  ф акультет

За формами 
навчання

денна - - 25 20 37 12 27 14 17 26 - - 14 19 20 18 140 109 249
заочна - - 5 5 - 18 1 24 3 13 10 11 6 39 9 52 34 162 196

В сього - - 30 25 37 30 28 38 20 39 10 11 20 58 29 70 174 271 445
Інж енер но-ек оном ічн ий  ф акультет

За формами 
навчання

денна - - 40 125 41 49 13 20 6 19 - - 18 18 20 28 138 259 397
заочна - - 6 21 14 54 2 38 1 38 3 19 7 94 1 62 34 326 360

В сього - - 46 146 55 103 15 58 7 57 3 19 25 112 21 90 172 585 757
Ф акультет в етери н ар н ої м едицини

За формами 
навчання

денна - - 38 94 35 57 30 50 31 40 - - 13 43 21 60 168 344 512
заочна - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

В сього - - 38 94 35 57 30 50 31 40 - - 13 43 21 60 168 344 512
Н авч ально-н а1уковий інститут біотехнологій  та аквакультури

За формами 
навчання

денна - - 20 2 25 4 16 1 3 2 - - 5 27 5 14 74 50 124
заочна - - 3 2 4 77 6 12 1 13 2 6 3 15 3 14 22 139 161

В сього - - 23 4 29 81 22 13 4 15 2 6 8 42 8 28 96 189 285
Коледж уп р авлін ня  біоресурсам и

За формами 
навчання

денна 1 17 1 17 18
заочна 1 17 1 17 18

В сього 2 34 2 34 36
ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ -  ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ

За формами 
навчання

денна - - - 14 - 12 - 11 - 12 - - - 4 - 7 - 60 60
заочна 2 - 1 - 3 3

В сього - - - 14 - 12 - 11 - 12 - - - 6 - 8 - 63 63
ЗАГАЛЬНИЙ к о н т и н г е н т  з д о б у в а ч і в  о с в і т и  в  у н і в е р с и т е т і

За формами 
навчання

денна 1 17 123 255 138 134 86 96 57 99 - - 50 111 66 127 521 839 1360
заочна 1 17 14 28 18 149 9 74 5 64 15 36 16 150 13 129 91 647 738

В С Ь О Г О 2 34 137 283 156 283 95 170 62 163 15 36 66 261 79 256 612 1486 2098

11



Таблиця 1.5
Контингент здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня

Д енна ф.н. Заочна ф.н. Всього Разом
Б К Б К Б К

А спірантура 27 4 - 8 27 12 39
Умовні позначення: Б - бюджет (державне замовлення); К - контракт (за рахунок коштів

фізичних і юридичних осіб).

У звітному періоді до аспірантури для здобуття освітньо-наукового рівня 
вищої освіти було зараховано 18 здобувачів освіти, 15 - на денну форму навчання 
та 3 - на заочну. З них: 4 особи -  на спеціальність 201 «Агрономія», 2 особи -  на 
спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва», 7 осіб -  на спеціальність 211 «Ветеринарна медицина», 4 особи 
-  на спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 1 особа -  на 
спеціальність 073 «Менеджмент». (Рисунок 1.3.)

201 Агрономія
22%

211 Ветеринарна 
медицина 

39%

073 Менеджмент 
6%

212 Ветеринарна____ ^
гігієна, санітарія і 

експертиза 
22%

204 Технологія 
виробництва і 

переробки 
продукції 

тваринництва 
11%

Рис. 1.3. Кількість зарахованих здобувачів третього (освітньо-наукового) 
рівня у 2020 році у розрізі спеціальностей

Загальний контингент здобувачів вищої освіти третього (освітньо- 
наукового) рівня у 2020 році склав -  39 осіб. Розподіл здобувачів освіти третього 
(освітньо-наукового) рівня за спеціальностями та формами навчання наведено у 
таблиці 1.6.

Таблиця 1.6
Розподіл здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня за

спеціальностями та формами навчання
Ш ифр та назва спеціальності К ількість здобувачів  

(денна ф.н.)
К ількість  
здобувачів  

(заочна ф.н.)
073 «М енедж мент» 3 2

201 «А грономія» 4 3
204 «Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва»
13 1

211 «В етеринарна медицина» 7 2
212 «В етеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза»
4 0
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В Університеті навчається 149 іноземних громадянина з 14 країн 
(Азербайджанська Республіка, Демократична Республіка Конго, Держава Лівія, 
Китайська Народна Республіка, Королівство Марокко, Республіка Молдова, 
Республіка Гвінея, Республіка Ірак, Туніська Республіка, Російська Федерація, 
Турецька Республіка, Республіка Білорусь, Республіка Вірменія, Республіка 
Індія), з них 86 - є слухачами підготовчого відділення для іноземних громадян. 
(Рисунки 1.4.-1.5., таблиці 1.7-1.9.)

Республіка Білорусь 
Російська Федерація 2%

2%

Республіка Молдова 
1%

Азербайджанська Республіка 
Ірак 
1%

Республіка Гвінея

Китайська 
Народна 

Республіка 
5%

Держава Лівія 
1%

Турецька Республіка 
24%

Туніська Республік 
21%

Королівство Марокко 
35%

Рис. 1.4. Розподіл здобувачів освіти (іноземних громадян) у розрізі країн
Республіка Індія Республіка Гвінея Демократична

22% 1% Республіка Конго

Королівство
Марокко

68%

Рис. 1.5. Розподіл слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян
у розрізі країн

13



На навчання за акредитованими спеціальностями Університету у 2020 році 
для здобуття освітнього ступеню бакалавр та освітнього ступеню магістр 
зараховано 20 іноземних громадян на 1 курс інженерно-економічного, 
агробіотехнологічного факультетів та факультету ветеринарної медицини. З них: 
2 особи - на спеціальність 073 «Менеджмент», 3 особи - на спеціальність 201 
«Агрономія», 1 особа -  на спеціальність 202 «Захист і карантин рослин», 14 осіб 
-  на спеціальність 211 «Ветеринарна медицина».

Всього за обраними спеціальностями на факультетах та у навчально- 
наукових інститутах в Університеті навчається 63 іноземних громадянина. За 
звітний період між Університетом та іноземними фірмами підписано 6 договорів 
(Таблиця 1.7). Загальна статистика слухачів і здобувачів вищої освіти - іноземних 
громадян наведена у таблицях 1.8-1.9.

Таблиця 1.7
ж  •  •  • • •  •  •Іноземні організацп-підписанти договорів про сприяння отримання 

освіти іноземними громадянами з Університетом у 2020 році
№
п/п Назва фірми Країна

1. ТОВ «Арман Едьюкейшн Плюс» Україна

2. ПП «Адванта» Україна

3. ТОВ «Лідер Едьюкейшн» Республіка Індія

4. ПП «Шан Едюкейтттн» Республіка Туреччина

5. ТОВ «Міжнародний центр освіти «Епсілон» Королівство Марокко

6. ТОВ «Міжнародна Освітня Компанія»
Азербайджанська
Республіка

Таблиця 1.8
Кількість слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян у

розрізі організацій-підписантів
№
п/п

Назва фірми Кількість студентів

1. ПП «Адванта» 74

2. ТОВ «Арман Едьюкейшн Плюс» 2

3. ПП «Шан Едюкейтттн» 1

4. Особисто 9

Всього 86
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Таблиця 1.9

Кількість здобувачів освіти (іноземних громадян), які навчаються в
Університеті у розрізі спеціальностей

Назва спеціальності
Кількість 
осіб у 2019 

році

Кількість 
осіб у 2020 

році
073 «Менеджмент» 13 6

071 «Облік і оподаткування» 1 1

193 «Геодезія та землеустрій» 1 1

201 «Агрономія» 2 6

202 «Захист і карантин рослин» - 1

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» 2 1

208 «Агроінженерія» 3 1

211 «Ветеринарна медицина» 30 46

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 1 -

Всього 53 63

З метою якісної підготовки фахівців з вищої освіти у звітному році було 
впроваджено зміни структури Університету -  розпочато роботу Навчально- 
наукового інституту біотехнологій та аквакультури, Коледжу управління 
біоресурсами та Інституту післядипломної освіти.

Заходи, вжиті Університетом для збереження контингенту здобувачів 
вищої освіти гарантують їх конституційні права на одержання вищої освіти, 
забезпечують конкурентоспроможність Університету, виконання 
держзамовлення на підготовку фахівців, модифікацію існуючих та розвиток 
нових затребуваних спеціальностей.

Результати набору на навчання в Університет залежать, в основному, від 
профорієнтаційної роботи, в тому числі з випускниками (за попереднім рівнем 
освіти), наявності престижних освітніх програм підготовки для абітурієнтів, 
їхніх батьків, роботодавців.

У звітному році відбувся ряд позитивних змін у наборі здобувачів вищої 
освіти. Активізація профорієнтаційної роботи серед випускників шкіл, коледжів, 
підвищення рейтингу та іміджу Університету в науково-освітньому середовищі 
дозволили досягнути прирощення набору здобувачів освіти за багатьма 
освітніми програмами.

У період подачі вступниками документів до приймальної комісії було 
проведено анкетування 302 вступників на основі ПЗСО та ОКР молодшого 
спеціаліста. Аналіз проведеного анкетування у період вступної кампанії у 2020 
році показав такі результати:
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■ Які головні мотиви вступу до Університету:
Здобуття якісної освіти -  73,2%;
Вартість навчання -  31%;
За бажанням батьків -  5,3%;
Навчаються знайомі -  7,9%.
■ З яких джерел ви дізнались про Університету:
Батьків -21,2%;
Друзів (знайомих) -  28,5%;
Інформація на сайті Університету -  43%;
Соціальних мереж -  21,5%.
■ В якому класі визначились із вибором професії:
11 клас- 49%;
9-10 класи- 11-13%.
■ Що впливає на вибір професії:
Поради батьків -  31,5%;
Захоплення дитинства -  29,1%;
Престижність професії - 27%;
Г арні шанси працевлаштування -  34%;
Випадково -  8%;
Профорієнтаційні заходи -  8%.
■ Чи є оптимальною інформація на сайті Університету:
Так -  82%;
Ні -  2%;
Важко відповісти -  16%.
■ Який спосіб зв’язку зручний для молоді:
Сторінка у соцмережі -  19%;
Skype - 2%;
Viber -  58%;
Telegram -  68%;
WhatsApp -  9%;
Інший -  6%.
Проведення даного анкетування дає змогу Університету в подальшому 

більш цілеспрямовано вести профорієнтаційну роботу з майбутніми 
споживачами освітніх послуг і впливати на формування їх мотивів при виборі 
навчального закладу на ринку освітніх послуг.

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.

З метою спрощення доступу до публічної інформації про заклад освіти та 
формування цілісного позитивного іміджу Університету, протягом 2020 року 
було здійснено ряд заходів, спрямованих на вдосконалення інтерфейсу та 
інформаційного ресурсу офіційного веб-сайту Університету. Оперативне 
інформування всіх учасників освітнього процесу та майбутніх здобувачів освіти 
про різні аспекти і напрями діяльності Університету є одним із найголовніших 
критеріїв вдосконалення. Також, протягом усього звітного року, Університетом
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активно впроваджується позитивний досвід використання соціальних мереж як 
засобу рекламування освітньої діяльності.

З метою ознайомлення абітурієнтів з Умовами вступу до закладів вищої 
освіти та порядком проведення зовнішнього незалежного оцінювання у 2020 році 
було проведено онлайн брифінг за участю директора Одеського регіонального 
центру оцінювання якості освіти Анатолія Юрійовича Анісімова.

Записи конференцій завантажено для ознайомлення на Youtube -канал 
Університету, перегляд яких постійно зростає. Окрім цього, протягом звітного 
року, викладачами кафедр Університету проводилась профорієнтаційна робота з 
абітурієнтами у школах та коледжах міста Одеси і Одеської області в 
дистанційному режимі.

У звітному році проведено пробне онлайн зовнішнє незалежне оцінювання 
(ЗНО) для зацікавлених осіб із 4 основних предметів -  української мови, 
математики, історії України, англійської мови. В заході прийняло участь більше 
3000 абітурієнтів з Дніпропетровської, Вінницької, Донецької, Луганської, 
Запорізької, Кіровоградської, Херсонської, Черкаської, Миколаївської, 
Хмельницької, Івано-Франківської, Полтавської, Одеської областей.

З урахуванням необхідності підготовки абітурієнтів до ЗНО в Університеті 
Відділом доуніверситетської підготовки та профорієнтації проводяться 
підготовчі курси, які також є окремим видом профорієнтації Університету.

Робота підготовчих курсів проводилась згідно з річним планом роботи за 
такими напрямами:

■ організація реклами;
■ організація профорієнтаційної роботи;
■ організація освітнього процесу;
■ робота з педагогічними кадрами;
■ методичне забезпечення освітнього процесу;
■ створення та підтримка наявної матеріально-технічної бази.
З метою збільшення контингенту слухачів підготовчих курсів проводилась 

профорієнтаційна робота працівниками відділу у школах, ліцеях, гімназіях міста. 
Залучались до цієї роботи також і здобувачі освіти, які навчаються в 
Університеті. Студенти поширювали інформаційні електронні повідомлення про 
терміни навчання та форми роботи підготовчих курсів Університету у своїх 
школах.

У 2020 році на 8-ми місячних підготовчих курсах контингент слухачів 
збільшився порівняно з минулим 2019 роком на 22%.

Заняття на підготовчих курсах відвідували учні із закладів середньої освіти 
(ЗСО), ліцеїв, коледжів м. Одеси та передмість, а саме: Коледж економіки та 
соціальної роботи, ЗОШ №28, ЗОШ №51, ЗОШ №118, Одеське обласне базове 
медичне училище, Одеський механіко-технологічний коледж, Петрівський 
аграрний коледж, Великодальницький НВК «школа-гімназія», ЗОШ №101, ЗОШ 
№25, ЗОШ №30, ЗОШ №48, ЗОШ №45, ЗОШ №4, ЗОШ №31, ЗОШ №107, ЗОШ 
№92, ЗОШ №22, Новоукраїнська ЗОШ, НВК «Надія» -275, ЗОШ №121, ЗОШ 
№106, НВК №53, ліцей №63, ЗОШ №27, ліцей №9, загальноосвітня школа №59, 
Одеський економічний ліцей.
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Порівняльний аналіз контингенту слухачів Підготовчих курсів у 2019 та 
2020 роках надано у таблиці 1.10.

Таблиця 1.10
Порівняльний аналіз контингенту слухачів підготовчих курсів

у 2019 та 2020 рр.

№
п/п

Г | •  •  о  •Звітній період Термін
навчання

Кількість
(осіб)

Кількість слухачів за 
навчальними 
дисциплінами

1. 2020 8 місяців 37 95
2019 29 81

2.
2020

4 місяці
7 16

2019 5 11

3. 2020 Всього: 44 111
2019 36 92

Таблиця 1.11
Розподіл слухачів підготовчих курсів за навчальними дисциплінами 
_____________________________ у 2020 р ._________________________________

№
п/п Навчальна дисципліна Термін навчання Всього

8 місяців 4 місяці
1. Математика 10 10
2. Біологія 20 5 25
3. Г еографія 7 7
4. Хімія 11 2 13
5. Історія України 17 3 20
6. Українська мова та література 30 6 36

Всього 95 16 111

Таблиця 1.12
Контингент слухачів Підготовчих курсів, які подали електронні заяви 
________ та зараховані для здобуття вищої освіти у 2020 р. ____________

Найменування Кількість
слухачів

Відсоток,
%

Зараховано на Підготовчі курси, осіб 44 -
Подали заяви до Університету, осіб 31 70,5
Зараховано з них:

За бюджетним фінансуванням в інші ЗВО 6 19,4
За бюджетним фінансуванням до 
Університету 4 12,9

За контрактним фінансуванням до 
Університету 21 67,7
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2. ПІДГОТОВКА ТА ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ
ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету 
здійснюється відповідно до затверджених п'ятирічних і річних планів не рідше 
одного разу на п'ять років. Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» 
№ 1556-VII від 01.07.2014, «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848- 
VIII від 26.11.2015, наказу Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України 
від 24.01.2013 №48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів», зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 
26.03.2013 р. за №488/23020, Постанови Кабінету Міністрів України «Про 
порядок підвищення кваліфікації педагогічних та науково-педагогічних 
працівників» № 800 від 21.08.2019, Положення про підвищення кваліфікації 
(стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Одеського 
державного аграрного університету, кожен педагогічний/науково-педагогічний 
працівник повинен постійно підвищувати свій професійний рівень, педагогічну 
майстерність, наукову кваліфікацію. Університет забезпечує умови для 
підвищення кваліфікації педагогічним і науково-педагогічним працівникам 
кожних п'ять років зі збереженням заробітної плати, а також право вільного 
вибору змісту програм, форм навчання, організацій і установ відповідного 
напрямку.

Переважна більшість науково-педагогічних працівників підвищують свою 
кваліфікацію шляхом стажування в наукових установах і закладах вищої освіти. 
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників Університету 
проводиться за індивідуальними планами, в яких враховується спеціальність 
науково-педагогічного працівника, визначаються термін і програма стажування 
та новітні впровадження науково-педагогічного працівника в освітній процес 
Університету, факультету/навчально-наукового інституту, кафедри за 
результатами стажування, що відображається в подальшому у написанні нових 
лекцій, методичних вказівок, підручників і навчальних посібників.

За звітний період пройшли підвищення кваліфікації 27,3% від усього 
обсягу науково-педагогічних працівників, що на 10% більше минулорічного 
показника. Відповідний відсоток свідчить про якісний показник підвищення 
кваліфікації науково-педагогічного складу Університету.

Інформацію про структуру системи підвищення кваліфікації та кількість 
осіб, які підвищили кваліфікацію за різними формами, відображено у діаграмі на 
рисунку 2.1 та у таблиці 2.1.
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4

■ Стажування в Україні

■ Стажування за 
кордоном

■ Захист дисертацій

■ Присвоєння звання

Рис. 2.1. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 
працівників Університету в розрізі форм його проходження

У порівнянні з минулорічними показниками, кількість стажувань за 
кордоном серед науково-педагогічних працівників збільшилась на 16%, що 
вказує на високий професійний рівень науково-педагогічних працівників 
Університету, та можливість впровадження міжнародних практик у освітній 
процес закладу.

У звітний період педагогічні і науково-педагогічні працівники 
Університету підвищували наукову та методичну кваліфікацію шляхом 
стажування на базі закладів вищої освіти, наукових закладів, організацій і 
установ міст України та зарубіжжя. Дані в розрізі організацій проходження 
стажування наведені у таблиці 2.2.

За звітний період визнано підвищенням кваліфікації:
■ здобуття наукового ступеня доктора наук -  Шабатурою Тетяною 

(доцентом кафедри економічної теорії і економіки підприємства), Лівінським 
Анатолієм (доцентом кафедри генетики, розведення та годівлі с. -г. тварин);

■ здобуття наукового ступеня кандидата наук -  Валентюк Наталією 
(асистентом кафедри польових і овочевих культур), Казанджі Альоною 
(асистентом кафедри менеджменту);

■ отримання вченого звання професора 4 особами: Панікарем Ігорем 
(доцентом кафедри епізоотології та паразитології ім. проф. Атамася В.Я.), 
Сусолом Русланом (завідувачем кафедри технології виробництва і переробки 
продукції тваринництва), Тарасенко Людмилою (завідувачем кафедри 
ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи), Решетніченко Олександром 
(професором кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи);

■ отримання вченого звання доцента 2 особами: Кравчук Аллою 
(доцентом кафедри обліку і оподаткування), Когут Інною (доцентом кафедри 
польових і овочевих культур).
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Відомості про підвищення кваліфікації педагогічних і науково -педагогічних працівників Університету
Таблиця 2.1

(у період з 01.01.2020 по 31.12.2020)

№ П.І.Б. викладача Науковий ступінь, посада Місце проходження підвищення кваліфікації 
(Назва ЗВО, підприємства чи установи)

1 2 3 4
Кафедра польових і овочевих культур

1. Латюк Г ригорій кандидат с.-г. наук, доцент Одеська державна сільськогосподарська дослідна станція НААН України
2. Бугро Оксана завідувач навчальної міжкафедральної 

лабораторії Одеська філія державної установи «Інститут охорони грунтів України»

3. Валентюк Наталія асистент, кандидат техн. наук Диплом кандидата наук
Кафедра захисту, генетики і селекції рослин

4. Крайнов Олег зав. кафедри, кандидат біологічних наук, 
доцент

Уманський національний університет садівництва

5. Балан Г алина кандидат с.-г. наук, доцент Wyzsza Szkola Biznesu -  National-Louis University, Nowy S^cz, Poland
6. Зорунько Віктор кандидат с.-г. наук, доцент Уманський національний університет садівництва

Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії
7. Пожарицький Олександр кандидат хімічних наук, доцент Одеський національний університет імені І.І. Мечникова
8. Пєсарогло Олена кандидат хімічних наук, доцент ДЗ «Південноукраїнський національний педагогічний університет імені К.Д. 

Ушинського»
Кафедра фізіології, біохімії та мікробіології

9. Данчук Олексій доктор ветеринарних наук, доцент Університет природничих наук у Любліні (Uniwersytet Przyrodniczyw Lublinie), 
м. Люблін, Республіка Польща

10. Степанова Наталія асистент, кандидат ветеринарних наук Program of online postgraduate internship for research & teaching staff from Ukraine, 
Collegium Civitas

11. Федькалова Тетяна завідувач навчальної лабораторії, асистент Одеський національний університет імені І.І Мечникова
Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин

12. Гєрдєва Альона зав. кафедри, кандидат ветеринарних наук Wyzsza Szkola Biznesu -  National-Louis University, Nowy S^cz, Poland
Кафедра епізоотології та паразитології

13. Панікар Ігор зав. кафедри, доктор ветеринарних наук, 
професор

Wyzsza Szkola Biznesu -  National-Louis University, Nowy S^cz, Poland 
Атестат професора

14. Попова Ірина кандидат ветеринарних наук Wyzsza Szkola Biznesu -  National-Louis University, Nowy S^cz, Poland
15. Левченко Анна кандидат ветеринарних наук Одеська дослідна станція Національного наукового центру «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної медицини» НААН 
Wyzsza Szkola Biznesu -  National-Louis University, Nowy S^cz, Poland



Продовження таблиці 2.1
1 2  3 4

Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи
16. Тарасенко Людмила зав. кафедри, доктор ветеринарних наук, 

професор
Атестат професора

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва
17. Сусол Руслан зав. кафедри, доктор с.-г. наук, професор Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Атестат професора
18. Найдіч Ольга кандидат ветеринарних наук, доцент Одеська національна академія харчових технологій 

Херсонський державний аграрно-економічний університет
19. Решетніченко Олександр директор ННІБтА, доктор ветеринарних 

наук, доцент
Wyzsza Szkola Biznesu -  National-Louis University, Nowy S^cz, Poland 
Херсонський державний аграрно-економічний університет

20. Китаєва Алла доктор с.-г. наук, професор Херсонський державний аграрно-економічний університет
21. Кірович Наталія кандидат с.-г. наук, доцент Херсонський державний аграрно-економічний університет
22. Безалтична Олена кандидат с.-г. наук, доцент Херсонський державний аграрно-економічний університет
23. Пушкар Тетяна кандидат с.-г. наук, доцент Херсонський державний аграрно-економічний університет
24. Ясько Валентина кандидат с.-г. наук, доцент Херсонський державний аграрно-економічний університет
25. Антонік Ірина кандидат с.-г. наук Херсонський державний аграрно-економічний університет
26. Косенко Світлана кандидат с.-г. наук Херсонський державний аграрно-економічний університет
27. Слюсаренко Ігор асистент Херсонський державний аграрно-економічний університет
28. Ткаченко Ірина асистент Херсонський державний аграрно-економічний університет
29. Г арматюк Катерина асистент Херсонський державний аграрно-економічний університет
30. Хамід Кіра асистент Херсонський державний аграрно-економічний університет

Кафедра генетики, розведення та годівлі с.г. тварин
31. Різничук Ігор зав. кафедри, кандидат с.-г. наук, доцент Одеська національна академія харчових технологій
32. Карунський Олексій доктор с.-г. наук, професор Одеська національна академія харчових технологій
33. Кишлали Олена асистент Одеська національна академія харчових технологій
34. Мажиловська Крістіна асистент Одеська національна академія харчових технологій
35. Лівінський Анатолій кандидат с.-г. наук, доцент Херсонський державний аграрно-економічний університет 

Диплом доктора наук
36. Богдан Микола кандидат с.-г. наук, доцент Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова
37. Чігірьов Валерій кандидат с.-г. наук, доцент Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова
38. Гурко Євгенія асистент Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова

Кафедра землеустрою та кадастру
39. Кондратенкова Марина завідувач навчальної лабораторії Одеський національний університет імені 1.1. Мечникова

Кафедра агроінженерії
40. Устуянов Панас асистент Одеський національний політехнічний університет



Продовження таблиці 2.1
41. Сакун Микола кандидат техн. наук, доцент Одеський національний політехнічний університет
42. Яковенко Анатолій зав. кафедри, кандидат техн. наук, 

професор
Одеський національний політехнічний університет

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства
43. Г алицький Олександр зав. кафедри, доктор економічних наук, 

доцент Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (Bulgaria)

44. Шабатура Тетяна доктор економічних наук, доцент Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (Bulgaria) 
Диплом доктора наук

45. Шевченко Аліса кандидат економічних наук, доцент Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (Bulgaria)
46. Петренко Ольга кандидат економічних наук Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (Bulgaria)

Кафедра менеджменту
47. Запша Галина зав. кафедри, доктор економ. наук 

професор
Program of online postgraduate internship for research & teaching staff from Ukraine, 
^ n e g u m  Civitas

48. Найда Ірина кандидат економічних наук, доцент Program of online postgraduate internship for research & teaching staff from Ukraine, 
^ n e g u m  Civitas

49. Казанджі Альона кандидат економічних наук Диплом кандидата наук

Кафедра обліку і оподаткування
50. Крюкова Ірина доктор економічних наук, професор Харківський національний технічний університет, сільського господарства імені 

Петра Василенка
51. Стоянова-Коваль Світлана доктор економічних наук, професор Scientific Technical Union of Mechanical Engineering (Bulgaria)

Кафедра української та іноземних мов
52. Насакіна Світлана зав. кафедри, кандидат філологічних 

наук
Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України

53. Коваленко Олена кандидат філологічних наук, доцент Одеський регіональний інститут державного управління Національної академії 
державного управління при Президентові України

Всього пройдено підвищення кваліфікації за 2020 рік 53
Пройшли міжнародне підвищення кваліфікації 15



Таблиця 2.2
~ П  •  •  •  • ! • • • •  •  •Відомості про підвищення кваліфікації педагогічних і науково - 

педагогічних працівників Університету в розрізі організацій проходження 
______________________________ стажування______________________________

База стаж ування (підвищ ення кваліфікації)
2020 р.

Кількість осіб %
Заклади вищ ої освіти 34 65,4%

О деський національний політехнічний університет 3
О деська національна академія харчових технологій 5
О деський національний університет імені 1.1. М ечникова 5
О деський регіональний інститут держ авного управління 
Н аціональної академії держ авного управління при 
П резидентові У країни

2

ДЗ «П івденноукраїнський національний педагогічний 
університет імені К.Д. У ш инського»

1

Х ерсонський держ аний аграрно-економ ічний університет 15
У манський національний університет садівництва 2
Х арківський національний технічний університет сільського 
господарства імені П етра В асиленка

1

Н аукові установи, організації, інш і заклади 18 34,6%
О деська держ авна сільськогосподарська дослідна станція 
Н А А Н  У країни

1

О деська дослідна станція Н аціонального наукового центру 
«Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 
медицини» Н А А Н

1

О деська філія держ авної установи «Інститут охорони ґрунтів 
України»

1

W yzsza Szkoia B iznesu - N ational-Louis U niversity, N ow y S^cz, 
Poland

6

U niw ersytet Przyrodniczyw  Lublinie (У ніверситет природничих 
наук у Л ю бліні), м. Люблін, Республіка П ольщ а

1

Scientific Technical U nion o f  M echanical E ngineering (Bulgaria) 5
Program  o f online postgraduate internship for research & teaching 
staff from  U kraine, Collegium  Civitas

3

Всього 52 100 %
Також у звітному році завідувач кафедри епізоотології та паразитології ім. 

проф. Атамася В.Я., професор, Панікар Ігор, завідувач кафедри ветеринарної 
гігієни, санітарії та експертизи, професор, Тарасенко Людмила та декан 
агробіотехнологічного факультету, доцент, Іщенко Ірина, увійшли до складу 
експертів Національного агентства забезпечення якості вищої освіти.

Щорічно питання про підвищення кваліфікації педагогічних і науково - 
педагогічних працівників розглядається під час огляду готовності кафедр до 
нового навчального року. Це дає можливість звернути особливу увагу на якість 
стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників, їх особисту 
зацікавленість і персональну відповідальність, а також те, як додержується
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безперервність у підвищенні кваліфікації, чи є диференційний підхід до такого 
підвищення і як впроваджуються його результати у освітній процес.

В розрізі післядипломної освіти, основними напрямами роботи якої є 
організація освіти дорослих, що є складовою освіти впродовж життя, у 2020 році 
були проведені підвищення кваліфікації для:

■ сертифікованих інженерів-землевпорядників;
■ лікарів ветеринарної медицини ветеринарних установ та клінік;
■ сертифікованих інженерів-геодезистів;
■ кінологів;
■ лікарів ветеринарної медицини -  ветеринарно-санітарних експертів;
Всього, з урахуванням того що Інститут післядипломної освіти був

заснований 1 січня 2020 року, підвищення кваліфікації на базі Інституту пройшли 
245 слухачів. Дані щодо кількості слухачів Інституту післядипломної освіти 
наведено у таблиці 2.3 та рисунку 2.2.

Таблиця 2.3
Загальний контингент слухачів Інституту післядипломної освіти

Н апрям  навчання К ількість слухачів
Сертифіковані інж енери-землевпорядники 137

Лікарі ветеринарної м едицини ветеринарних
43

установ та  клінік
Сертифіковані інж енери-геодезисти 19

К інологи 3
Лікарі ветеринарної м едицини -  
ветеринарно-санітарні експерти

43

Всього 245

Лікарі ветеринарної 
медицини -вет.-сан. 

експерти 
18%

Кінологи 
1%

Сертифіковані 
інженери- 
геодезисти 

8%

Лікарі ветеринарної 
медицини 

ветеринарних 
установ та клінік 

17%

Сертифіковані
інженери-

землевпорядники
56%

Рис. 2.2. Відсоткове співвідношення слухачів Інституту післядипломної 
освіти в розрізі напрямів навчання
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3. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 
ТА ІНШИХ ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ

В рамках цьогорічної вступної кампанії план прийому за бюджетним 
фінансуванням на 2020 рік був встановлений Міністерством освіти і науки 
України за освітніми ступенями Університету:

■для підготовки фахівців на денну форму здобуття освіти - 184 особи, 
а саме:

■ на основі повної загальної середньої освіти - 81 особа;
■ на основі ОКР молодшого спеціаліста -  54 особи;
■ на основі ОС бакалавра для здобуття ступеня магістра -  49 осіб.

■для підготовки фахівців на заочну форму здобуття освіти - 31 особа,
а саме:

■ на основі повної загальної середньої освіти -  10 осіб;
■ на основі ОКР молодшого спеціаліста -  4 особи;
■ на основі ОС бакалавра для здобуття ступеня магістра -  17 осіб. 

Після проведення широкого конкурсу та перерозподілу вакантних місць
державного замовлення, використаних для переведення на навчання за кошти 
державного бюджету осіб, які мають на це право, остаточний обсяг державного 
замовлення за освітніми ступенями склав:

■ для денної форми здобуття освіти:
■ бакалавр (магістр ветеринарного спрямування) на основі повної 

загальної середньої освіти -  71 особа;
■ бакалавр (магістр ветеринарного спрямування) на основі ОКР 

молодшого спеціаліста -  54 особи;
■ на основі ОС бакалавра для здобуття ступеня магістра -  50 осіб;

■ для заочної форми здобуття освіти:
■ бакалавр на основі повної загальної середньої освіти -  12 осіб;
■ бакалавр на основі ОКР молодшого спеціаліста -  3 особи;
■ на основі ОС бакалавра для здобуття ступеня магістра 16 осіб. 

Кількісний аналіз поданих заяв для здобуття освітніх ступенів на основі
ПЗСО, ОКР молодшого спеціаліста на денну та заочну форми здобуття освіти 
наведений в таблицях 3.1.-3.6.
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Таблиця 3.1
Кількість поданих заяв для здобуття освітнього ступеня молодшого 

бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі 
ПЗСО на денну форму здобуття освіти (з урахуванням виділених 
додаткових місць для осіб пільгових категорій та дітей соціально

незахищених категорій)

Спеціальність
Обсяг державного 

замовлення
Подано заяв

2019р. 2020р. 2019р. 2020р.
051 «Економіка» 0 2 58 132
071 «Облік і 
оподаткування» 2 1 72 131
073 «Менеджмент» 1 1 173 289
193 «Геодезія та 
землеустрій» 9 3 119 150
201 «Агрономія» 21 13 170 135
202 «Захист і карантин 
рослин» 6 4 32 47
203 «Садівництво та 
виноградарство» 2 2 40 27
204 «Технологія 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва» 7 10 57 46
204 «Технологія 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва» 
(молодший бакалавр) 0 0 0 42
208 «Агроінженерія» 7 8 85 81
211 «Ветеринарна 
медицина» 10 17 373 383
212» Ветеринарна 
гігієна, санітарія і 
експертиза» 10 9 62 60
Всього 75 70 1241 1523
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Таблиця 3.2

Кількість поданих заяв для здобуття освітнього ступеня молодшого 
бакалавра, бакалавра на основі ПЗСО на заочну форму здобуття освіти

Спеціальність
Обсяг державного 

замовлення
Подано заяв

2019р. 2020 р. 2019р. 2020 р.
051 «Економіка» 0 0 9 18

071 «Облік і оподаткування» 1 0 16 7

073 «Менеджмент» 1 1 29 42
193 «Геодезія та 
землеустрій»

0 0 9 10

201 «Агрономія» 0 4 9 12
202 «Захист і карантин 
рослин»

0 1 3 3

203 «Садівництво та 
виноградарство»

0 0 8 5

204 «Технологія 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва»

1 2 8 5

204 «Технологія 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва» 
(молодший бакалавр)

0 1 0 28

208 «Агроінженерія» 1 3 12 17
Всього 4 12 103 147

Всього у 2020 році на денну форму навчання для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) подано на 23% більше 
заяв, ніж у 2019 році, на заочну форму навчання - на 43% більше заяв, ніж у 2019 
році.

Всього у 2020 році на денну форму навчання для здобуття освітнього 
ступеня бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі ОКР 
молодшого спеціаліста подано на 6% більше заяв, ніж у 2019 році, на заочну 
форму навчання - на 43% більше заяв, ніж у 2019 році. Мінімальний та 
максимальний конкурсні бали зарахування наведено в таблиці 3.7.
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Таблиця 3.3

Кількість поданих заяв для здобуття ступеня бакалавра (магістра 
ветеринарного спрямування) на основі ОКР молодшого спеціаліста 

на денну форму здобуття освіти (з урахуванням виділених додаткових місць 
для осіб пільгових категорій та дітей соціально незахищених категорій)

С пеціальність
О бсяг держ авного 

замовлення
П одано заяв

2019р. 2020р. 2019р. 2020 р.
051 «Економіка» 0 0 1 4
071 «О блік і оподаткування» 0 2 1 4
073 «М енедж мент» 0 1 2 3
193 «Геодезія та  землеустрій» 5 5 9 9
201 «А грономія» 9 6 14 12

202 «Захист і карантин рослин» 0 0 1 1
204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва»

18 10 21 21

208 «А гроінж енерія» 18 17 25 20
211 «В етеринарна медицина» 15 13 29 31
212 «В етеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза»

0 0 0 4

Всього 65 54 103 109
Таблиця 3.4

Кількість поданих заяв для здобуття ступеня бакалавра на основі ОКР 
_______ молодшого спеціаліста на заочну форму здобуття освіти_________

С пеціальність
О бсяг держ авного замовлення П одано заяв

2019 р 2020р 2019р 2020 р.
051 «Економіка» 0 0 3 5
071 «О блік і 
оподаткування»

0 0 17 1

073 «М енедж мент» 0 0 2 3
193 «Геодезія та 
землеустрій»

0 0 8 6

201 «А грономія» 0 0 12 9

203 «С адівництво та 
виноградарство»

0 0 1 1

204 «Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва»

3 1 29 102

208
«А гроінж енерія»

10 2 21 6

Всього 13 3 93 133
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Таблиця 3.5
Кількість поданих заяв вступників на основі ПЗСО на денну форму 

здобуття освіти у 2020 році, які скористались сільським коефіцієнтом
С пеціальність Всього

подано
заяв

Кількість заяв 
вступників, які 
скористались 

сільським 
коефіцієнтом

До загальної 
кількості поданих 
заяв на відповідну 
спеціальність, %

051 «Економіка» 132 7 5
071 «Облік і оподаткування» 131 6 4,5
073 «Менеджмент» 289 12 4
193 «Геодезія та землеустрій» 150 5 3,3
201 «Агрономія» 135 13 9,6
202 Захист і карантин рослин 47 2 4,2
203 «Садівництво та виноградарство» 27 1 3,7
204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» (молодший бакалавр) 42 2 4,7
204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» (бакалавр) 46 1 2
208 «Агроінженерія» 81 9 11
211 «Ветеринарна медицина» 383 5 1,3
212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 60 5 8,3

В сього 1523 68 4,4

Таблиця 3.6
Кількість поданих заяв вступників на основі ПЗСО на заочну форму 
здобуття освіти у 2020 році, які скористались сільським коефіцієнтом

С пеціальність Всього
подано

заяв

Кількість заяв 
вступників, які 
скористались 

сільським 
коефіцієнтом

До загальної 
кількості поданих 
заяв на відповідну 
спеціальність, %

051 «Економіка» 18 0 0
071 «Облік і оподаткування» 7 0 0
073 «Менеджмент» 42 0 0
193 «Геодезія та землеустрій» 10 0 0

201 «Агрономія» 12 2 16,6
202 «Захист і карантин рослин» 3 0 0
203 «Садівництво та виноградарство» 5 0 0
204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» (молодший бакалавр) 28 1 3,5
204 «Технологія виробництва і переробки 
продукції тваринництва» (бакалавр) 5 0 0
208 «Агроінженерія» 17 0 0

В сього 147 3 10,05
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Таблиця 3.7

Мінімальний та максимальний конкурсні бали зарахування для здобуття 
ступенів молодшого бакалавра, бакалавра (магістра ветеринарного 

спрямування) на основі повної загальної середньої освіти

Спеціальність
За державним 
замовленням

Кошти фізичних та 
юридичних осіб

max min max min
051 «Економіка» 163,4 117,5 113 175
071 «Облік і оподаткування» 120 120 113 169,6
073 «Менеджмент» 139,8 139,8 113,3 152
193 «Геодезія та землеустрій» 139,8 169,8 119,9 159,4
201» Агрономія» 127,5 170,3 105,4 190,5
202 «Захист і карантин рослин» 122,9 153,9 120,8 128
203 «Садівництво та 
виноградарство» 133 139,9 115,2 115,3
204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» 128,5 165,2 116,9 119,3
204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва» (молодший 
бакалавр) 134 134,1 107,6 154,8
208 «Агроінженерія» 135,8 169,6 106 152,5
211 «Ветеринарна медицина» 173 197,2 114 183,8
212 «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза» 148,5 171,7 114 183,8

Середній бал сертифікатів зовнішнього незалежного оцінювання, 
розрахований серед усіх осіб, які зараховані на навчання за кошти державного та 
місцевого бюджетів на перший курс, для здобуття ступеня молодшого бакалавра, 
бакалавра (магістра ветеринарного спрямування) на основі повної загальної 
середньої освіти за денною та заочною формами навчання у 2020 році склав - 
150,92; середній бал свідоцтва про повну загальну середню освіту - 8,84.

Статистична інформація щодо державного замовлення в ході вступної 
кампанії 2020 року наведена у таблицях 3.8.-3.11. Зведена інформація щодо 
зарахування до Університету представлена у таблиці 3.12.
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Таблиця 3.8

Державне замовлення в ході вступної кампанії 2020 року.
Вступ на освітній ступінь «молодший бакалавр» на 1 курс на базі повної 
______________________ загальної середньої освіти_______________________

Найменування
структурного

підрозділу

Спеціальність/освітня
програма

Денна Заочна

Коледж управління 
біоресурсами

204 «Технологія 
виробництва та 

переробки продукції 
тваринництва»

1 1

Всього 1 1

Таблиця 3.9
Державне замовлення в ході вступної кампанії 2020 року. 

Вступ на освітній ступінь «бакалавр», «магістр» (ветеринарного 
______________ на 1 курс на базі повної загальної середньої освіти

Факультет/ННІ Спеціальність/освітня
програма

Денна Заочна

Інженерно-
економічний

факультет

051 «Економіка» 2 0
071 «Облік і 

оподаткування»
1 0

073 «Менеджмент» 1 1
193 «Геодезія та 

землеустрій»
3 0

208 «Агроінженерія» 8 3

Агробіотехнологічний
факультет

201 «Агрономія» 13 4
202 «Захист і карантин 

рослин»
4 1

203 «Садівництво та 
виноградарство»

2 0

Факультет
ветеринарної

медицини

211 «Ветеринарна 
медицина»

17 0

212 «Ветеринарна 
гігієна, санітарія та 

експертиза»

9 0

Навчально-науковий 
інститут біотехнологій 

та аквакультури

204 «Технологія 
виробництва та 

переробки продукції 
тваринництва»

10 2

Всього 70 11
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Таблиця 3.10

Державне замовлення в ході вступної кампанії 2020 року.
Вступ на освітній ступінь «бакалавр», «магістр» (ветеринарного 

спрямування) на 1 курс за скороченим терміном навчання на базі ОКР
молодший спеціаліст

Ф акультет/Н Н І С пеціальність/освітня програма Д енна Заочна

Інж енерно-економ ічний
ф акультет

051 «Економіка» 0 0
071 «О блік і оподаткування» 2 0

073 «М енедж мент» 1 0
193 «Геодезія та  землеустрій» 5 0

208 «А гроінж енерія» 17 2

А гробіотехнологічний
ф акультет

201 «А грономія» 6 0
202 «Захист і карантин рослин» 0 0

203 «С адівництво та 
виноградарство»

0 0

Ф акультет ветеринарної 
м едицини

211 «В етеринарна медицина» 13 0
212 «В етеринарна гігієна, санітарія 

і експертиза»
0 0

Н авчально-науковий інститут 
біотехнологій та  аквакультури

204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва»

10 1

Всього 54 3

Таблиця 3.11
Державне замовлення в ході вступної кампанії 2020 року.

Вступ на освітній ступінь «магістр» на 1 курс за скороченим терміном 
_____навчання на базі ОС бакалавра, магістра (ОКР спеціаліста)_____

Ф акультет/Н Н І С пеціальність/освітня програма Д енна Заочна

Інж енерно-економ ічний
ф акультет

051 «Економіка» 1 0
071 «О блік і оподаткування» 1 0

073 «М енедж мент» 1 0
193 «Геодезія та  землеустрій» 5 1

208 «А гроінж енерія» 10 6

А гробіотехнологічний
ф акультет

201 «А грономія» 7 4
202 «Захист і карантин рослин» 5 1

203 «С адівництво та 
виноградарство»

2 1

Ф акультет ветеринарної 
м едицини

211 «В етеринарна медицина» 9 0
212 «В етеринарна гігієна, санітарія 

і експертиза»
4 0

Н авчально-науковий інститут 
біотехнологій та  аквакультури

204 «Технологія виробництва і 
переробки продукції 

тваринництва»

5 3

Всього 50 16
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Таблиця 3.12
Зведені дані щодо зарахування до Університету у 2019-2020 роках за всіма формами набору_______

Спеціальність /освітня 
програма

Молодший 
бакалавр 1 

курс
на основі 

ПЗСО

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

2019р. 2020р. 2019р. 2020р. 2019р. 2020р. 2019р. 2020р. 2019р. 2020р. 2019р. 2020р. 2019р. 2020р.
051 «Економіка» - - 11 30 0 0 1 1 2 3 8 10 22 44
071 «Облік і 
оподаткування»

- - 12 26 13 2 1 2 1 0 17 28 44 58

073 «Менеджмент» - - 36 59 1 1 1 1 0 1 18 21 56 83
193 «Геодезія та 
землеустрій»

- - 23 24 14 6 0 0 0 0 59 42 96 72

201 «Агрономія» - - 34 36 13 14 7 2 0 0 59 45 113 97
202 «Захист і карантин 
рослин»

- - 8 9 0 0 0 1 0 0 31 23 39 33

203 «Садівництво та 
виноградарство»

- - 3 4 0 0 2 1 1 0 15 12 21 17

204 «Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва»

0 36 11 16 22 11 11 76 3 0 50 50 97 189

208 «Агроінженерія» - - 15 25 37 21 3 0 0 0 35 36 90 82
211 «Ветеринарна 
медицина»

- - 66 106 31 26 0 1 0 0 34 38 131 171

212 «Ветеринарна 
гігієна, санітарія та 
експертиза»

12 12 0 2 0 0 0 0 57 21 69 35

Всього: 0 36 231 347 131 83 26 85 7 4 383 326 778 881
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Рис. 3.1. П орівняльна характеристика кількості зарахованих осіб до Університету в 2019 та 2020 роках
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Таблиця 3.13
Дані, що характеризують зарахування здобувачів освітнього ступеня «магістр» на основі здобутого 
раніше ступеня освіти у 2019 і 2020 роках у розрізі спеціальностей, форм навчання та фінансування

С п еціальн ість/ 
освітня програм а

Д ен н а ф орм а Заочн а ф орм а В сього
Б* К** В сього Б* К** В сього 2019 2020

2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020
051 «Економіка» 2/1 0/0 2/1 0/0 6/9 6/9 8 10
071 «Облік і 
оподаткування»

2/1 3/5 5/6 0/0 12/22 12/22 17 28

073 «Менеджмент» 5/1 5/5 10/6 0/0 8/15 8/15 18 21
193 «Геодезія та 
землеустрій»

5/5 11/2 16/7 0/1 43/34 43/35 59 42

201 «Агрономія» 8/7 15/13 23/20 5/4 31/21 36/25 59 45
202 «Захист і 
карантин рослин»

6/5 5/1 11/6 1/1 19/16 20/17 31 23

203 «Садівництво та 
виноградарство»

6/2 1/5 7/7 3/1 5/4 8/5 15 12

204 «Технологія 
виробництва та 
переробки 
продукції 
тваринництва»

5/5 21/27 26/32 3/3 21/15 24/18 50 50

208«Агроінженерія» 6/10 13/7 19/17 0/6 16/13 16/19 35 36
211 «Ветеринарна 
медицина»

12/9 22/29 34/38 - - - 34 38

212 «Ветеринарна 
гігієна, санітарія та 
експертиза»

9/4 48/17 57/21 57 21

*- навчання за державним замовленням 
**-навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
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Таблиця 3.14
Дані, що характеризують зарахування здобувачів освітнього ступеня «молодший бакалавр», «бакалавр», 

«магістр» (ветеринарного спрямування на основі ПЗСО) у 2019 і 2020 роках у розрізі спеціальностей, 
___________________________________ форм навчання та фінансування___________________________________

С п еціальн ість/ 
освітня програм а

Д ен н а ф орм а Заочн а ф орм а В сього
Б* К** В сього Б* К** В сього 2019 2020

2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020 2019/2020
051 «Економіка» 0/2 6/25 6/27 0/0 8/7 8/7 14 34
071 «Облік і 
оподаткування»

2/3 4/25 6/28 1/0 20/2 21/2 27 30

073 «Менеджмент» 1/2 23/48 24/50 1/1 13/11 14/12 38 62
193 «Геодезія та 
землеустрій»

14/8 15/19 29/27 0/0 8/3 8/3 37 30

201 «Агрономія» 30/19 10/18 40/37 0/4 14/11 14/15 54 52
202 «Захист і 
карантин рослин»

6/4 2/3 8/7 0/1 0/2 0/3 8 10

203 «Садівництво та 
виноградарство»

2/2 2/1 4/3 0/0 2/2 2/2 6 5

204 «Технологія 
виробництва та 
переробки продукції 
тваринництва»

25/21 1/20 26/41 4/4 17/94 21/98 47 139

208«Агроінженерія» 25/25 5/9 30/34 11/5 14/7 25/12 55 46
211 «Ветеринарна 
медицина»

25/30 71/103 96/133 - - - 96 133

212 «Ветеринарна 
гігієна, санітарія та 
експертиза»

10/9 2/5 12/14 12 14

*- навчання за державним замовленням 
**-навчання за кошти фізичних або юридичних осіб
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4. ДОТРИМ АННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ УМОВ 
ПРОВАДЖ ЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Університетом забезпечується надання освітніх послуг у сфері вищої освіти 
згідно чинного нормативно-правового підґрунтя, зокрема постанови Кабінету 
Міністрів України від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов 
провадження освітньої діяльності закладів освіти», Відомостей щодо здійснення 
освітньої діяльності у сфері вищої освіти Університету (режим доступу: 
ЬИрв://топ^оу.иа/81ш^е/арр/теё1а/03.% 
2006.%202020/odeskiyderzhavniyagramiyuniver120320-5.pdf).

Дані щодо ліцензованої освітньої діяльності наведені у таблиці 4.1., на 
рисунку 4.1.

Таблиця 4.1.
Ліцензована освітня діяльність Університету

Рівні та ступені вищ ої освіти Кількість
спеціальностей

Загальний ліцензований  
обсяг

початковий рівень (короткий цикл) 
м олодш ий бакалавр

1 спеціальність 100

перш ий рівень (бакалаврський) 
бакалавр

10 спеціальностей 5240

другий рівень (магістерський) 
магістр

11 спеціальностей 2490

третій  рівень (освітньо-науковий) 
доктор філософії

5 спеціальностей 214

Протягом усього звітного періоду формування ліцензійних обсягів 
галузями знань і спеціальностями Університету здійснювалось відповідно до 
потреб ринку праці з урахуванням ресурсного забезпечення структурних 
підрозділів Університету.

Доктор
філософії

3%

М олодш ий
бакалавр

1%

Бакалавр
65%

■ М олодш ий бакалавр ■ Бакалавр ■ М агістр ■ Д октор філософії

Рис. 4.1. Загальний ліцензований обсяг Університету у розрізі ступенів
вищ ої освіти
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Відповідно до законодавства України у галузі ліцензування освітньої 
діяльності, керівництво Університету провело аналіз стану кадрового складу та 
відповідності його ліцензійним умовам за категоріями започаткування та 
провадження освітньої діяльності. Аналіз дозволив встановити наступне:

■кожна спеціальність має групу забезпечення, яка відповідає встановленим 
вимогам;

■ фахова відповідність науково-педагогічних працівників (НПП) 
обґрунтовано відповідає дисциплінам, які вони викладають;

■ наявність наукових ступенів та вчених звань НПП дозволяє забезпечити 
необхідні вимоги щодо проведення лекційних занять на першому 
(бакалаврському), другому (магістерському) та третьому (освітньо-науковому) 
рівнях вищої освіти;

■ усі НПП мають мінімально необхідні пункти кадрових вимог щодо 
забезпечення провадження освітньої діяльності, що дозволяє їм проведення всіх 
видів навчальних занять;

■ за рахунок штатних НПП та НПП, які працюють за сумісництвом з 
досвідом дослідницької або управлінської роботи за різними спеціальностями, 
забезпечується проведення необхідної кількості лекційних занять на всіх рівнях 
вищої освіти;

■ наукові спеціальності, вчені звання та науково-методичні результати 
роботи завідувачів кафедр за останні роки дозволяють стверджувати про їх 
відповідність спеціальностям, за якими ведуть підготовку здобувачів відповідні 
кафедри;

■ кожною кафедрою розроблені заходи щодо забезпечення та підтримки в 
актуальному стані відповідності НПП встановленим вимогам;

■ особлива увага керівництва та навчально-методичного відділу 
Університету приділяється своєчасній та якісній організації підвищення 
кваліфікації НПП, що відображається в формуванні кафедрами щорічних планів 
підвищення кваліфікації з урахуванням вимог щодо відповідності підприємств, 
установ та організацій, на яких проходить підвищення кваліфікації фаховій 
відповідності НПП.

Підтвердження відповідності Університету вимогам до кадрового складу та 
технологічним вимогам щодо матеріально-технічного, навчально-методичного 
та інформаційного забезпечення освітньої діяльності наведено у таблиці 4.2.
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Таблиця 4.2.
Декларування виконання вимог Ліцензійних умов провадження освітньої 
_______________________ діяльності Університетом________________________

Н айм енування показника 
(нормативу)

Значення
показника

(нормативу)

Ф актичне
значення

показника

Відхилення 
фактичного 

значення 
показника від 
нормативного

1 2 3 4
Кадрові вимоги

1. Н аявність у закладі освіти 
підрозділу чи кафедри, 
відповідальних за  підготовку 
здобувачів вищ ої освіти

+ +

2. Н аявність у складі підрозділу чи 
кафедри групи забезпечення 
спеціальності

не менш  як 
одна особа 

групи
забезпечення 

на 30
здобувачів 

вищ ої освіти

30 осіб -  
одна особа 

групи
забезпечення 

на 30
здобувачів 

вищ ої освіти
3. Н аявність у керівника проектної 
групи (гаранта освітньої 
програми):
1) наукового ступеня та/або 
вченого звання за  відповідною  або 
спорідненою  спеціальністю  до 
освітньої програми спеціальністю .

+ +

2) стажу науково-педагогічної 
та/або наукової роботи не менш е 
10 років

+ +

4. П роведення лекцій з навчальних 
дисциплін науково-педагогічними 
(науковими) працівниками 
відповідної спеціальності за 
основним  місцем роботи 
(м інім альний відсоток визначеної 
навчальним  планом кількості 
годин):
1) які маю ть науковий ступінь 
та/або вчене звання

60 63 +13

2) які маю ть науковий ступінь 
доктора наук або вчене звання 
професора

20 27 +2
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Продовження таблиці 4.2.
1 2 3 4

5. П роведення лекцій з навчальних 
дисциплін, щ о забезпечую ть 
ф ормування професійних 
компетентностей, науково- 
педагогічними (науковими) 
працівниками, які є визнаними 
проф есіоналам и з досвідом  роботи 
за  фахом (мінім альний відсоток 
визначеної навчальним планом 
кількості годин):
1) дослідницької, управлінської, 
інноваційної або творчої роботи за 
фахом

15 48,3 +33,3

6. П роведення лекцій, практичних, 
семінарських та лабораторних 
занять, здійснення наукового 
керівництва курсовими, 
дипломним и роботами (проектами), 
дисертаційним и дослідж еннями 
науково-педагогічними (науковими) 
працівниками, рівень наукової та 
професійної активності кож ного з 
яких засвідчується виконанням  за 
останні п ’ять років не менш е 
чотирьох умов, зазначених у пункті 
5 приміток

підпункти 1 - 
16 пункту 5 

приміток 
Л іцензійних 

умов
провадж ення

освітньої
діяльності

закладів
освіти

рівень 
наукової та 
професійної 
активності 

кож ного 
працівника 

засвідчується 
виконанням  
за  останні 
п ’ять років 
чотирьох 

умов

7. Н аявність випускової кафедри із 
спеціальної (фахової) підготовки, 
яку очолю є фахівець відповідної 
або спорідненої науково- 
педагогічної спеціальності:
1) з науковим ступенем  та вченим 
званням

+ + -

8. Н аявність трудових договорів 
(контрактів) з усім а науково- 
педагогічними працівниками та/або 
наказів про прийняття їх  на роботу

+ +

Технологічні вимоги щ одо провадж ення освітньої діяльності у сфері вищ ої освіти
М атеріально-технічне забезпечення:

1. Забезпеченість навчальними 
прим іщ енням и для проведення 
освітнього процесу (кв. метрів на 
одного здобувачів з урахуванням  
навчання за  зм інами)

2,4 3,8 +1,4
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Продовження таблиці 4.2.

1 2 3 4
2. Забезпеченість ком п’ю терними 
робочим и місцями, лабораторіями, 
полігонами, обладнанням, 
устаткуванням, щ о необхідні для 
виконання освітніх програм

+ +

3. Забезпеченість мультимедійним 
обладнанням  для одночасного 
використання в навчальних 
аудиторіях (мінім альний відсоток 
кількості аудиторій)

30 51,1 +21,1

4. Забезпеченість здобувачів 
вищ ої освіти гуртож итком 
(м інім альний відсоток потреби)

70 100 +30

Інф орм аційне забезпечення освітньої діяльності
1. Н аявність вітчизняних та 
закордонних фахових періодичних 
видань відповідного або 
спорідненого спеціальності 
профілю  у бібліотеці закладу 
освіти (у тому числі в 
електронному вигляді)

не менш е 
п ’яти різних 
найменувань 
для кожної 

спеціальності

10 +5

2. Н аявність доступу до баз даних 
періодичних наукових видань 
англійською  мовою відповідного 
або спорідненого профілю  
(допускається спільне 
користування базами кількома 
закладам и освіти)

+ +

3. Н аявність оф іційного веб-сайта 
закладу освіти, на якому 
розм іщ ена основна інформ ація про 
його діяльність (структура, ліцензії 
та  сертиф ікати про акредитацію , 
освітня/освітньо- 
наукова/видавнича/ атестаційна 
(наукових працівників) діяльність, 
зразки документів про освіту, 
ум ови для доступності осіб з 
інвалідністю  та інш их 
малом обільних груп населення до 
приміщ ень, навчальні та наукові 
структурні підрозділи та  їх  склад, 
перелік навчальних дисциплін, 
правила прийому, контактна 
інформація)

+ +
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Продовження таблиці 4.2.

1 2 3 4
4. Н аявність сторінки на 
оф іційному веб-сайті закладу 
освіти англійською  мовою, на 
якому розм іщ ена основна 
інформ ація про діяльність 
(структура, ліцензії та  сертифікати 
про акредитацію , освітні/освітньо- 
наукові програми, зразки 
документів про освіту), правила 
прийому іноземців та  осіб без 
громадянства, ум ови навчання та 
прож ивання іноземців та осіб без 
громадянства, контактна 
інформ ація (у разі започаткування 
або провадж ення підготовки 
іноземців та  осіб без громадянства)

+ +

Соціально-побутова інфраструктура
Наявність:
1. бібліотеки, у том у числі 
читального залу

+ + -

2. медичного пункту, пунктів 
харчування, актової чи концертної 
зали, спортивної зали, стадіону 
та/або спортивних майданчиків

+ +

Н авчально-методичне забезпечення
Наявність:
1. затвердж ених в установленому 
порядку освітньо-проф есійної 
програми, навчального плану, за 
яким и здійсню ється підготовка 
здобувачів вищ ої освіти

+ +

2. робочих програм  з усіх 
навчальних дисциплін навчальних 
планів, які вклю чаю ть: програму 
навчальної дисципліни, 
заплановані результати навчання, 
порядок оціню вання результатів 
навчання, рекомендовану 
літературу (основну, допоміжну), 
інформаційні ресурси в Інтернеті

+ +

3. програм  з усіх видів практичної 
підготовки до кожної освітньої 
програми

+ +
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Продовження таблиці 4.2.

1 2 3 4

4. методичних матеріалів для 
проведення підсумкової атестації 
здобувачів вищ ої освіти

+ +

5. навчальних планів з 
обов’язковим  вивченням  
української мови як  окремої 
навчальної дисципліни 
«У країнська м ова як іноземна» для 
р підготовки іноземців та  осіб без 
гром адянства у закладах вищ ої 
освіти незалеж но від мови 
навчання

+ +

З метою підвищення мотивації науково-педагогічних працівників 
Університету щодо виявлення та реалізації резервів і можливостей підвищення 
результатів індивідуальної та колективної праці та створення умов для 
підвищення заробітної плати працюючих за рахунок особистих трудових зусиль 
та оцінки особистого внеску в Університеті було розроблено та затверджено 
Положення про матеріальне заохочення (преміювання) та надання матеріальної 
допомоги працівникам Одеського державного аграрного університету у новій 
редакції, яке регламентує порядок надання та визначення розміру премії 
працівників, які можуть бути представлені до преміювання в тому числі за 
публікації у виданнях, що індексуються в міжнародних наукометричних базах 
даних Scopus, Web of Science тощо. Кількість науково-педагогічних працівників, 
наявність у яких за останні п ’ять років наукових публікацій у періодичних 
виданнях, які включені до наукометричних баз, рекомендованих МОН, зокрема 
Scopus або Web of Science Core Collection, у звітному періоді збільшилась, що 
детально розкрито у розділі 5 Звіту.

На виконання зауважень Акту, складеного за результатами проведення 
планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає 
ліцензуванню (у сфері вищої освіти) № 10.3-12-28 від 06.03.2020 до Міністерства 
освіти і науки України було надано підтвердження щодо відповідності рівня 
наукової та професійної активності науково -педагогічних працівників, що 
забезпечують освітній процес в Університеті.

Університет дотримується усіх ліцензійних умов провадження освітньої 
діяльності.

Для дотримання Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності 
закладів освіти, затверджених Постановою Верховної Ради України від 
30.12.2015 № 1187 в розрізі технологічних вимог на кафедрах факультетів та
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навчально-наукового інституту поетапно проводиться оновлення матеріально- 
технічної бази з метою якісного забезпечення статутної діяльності Університету, 
підтримання подальшого його розвитку, задоволення навчальних потреб 
факультетів та впровадження основ діджиталізації, зокрема протягом першого 
семестру 2020-2021 навчального року придбано:

■ 10 акустичних систем;
■ 5 проекційних екранів;
■4 мультимедійні проектори;
■20 відеомоніторів;
■ 10 мікроскопів;
■ 50 парт;
■ 100 стільців;
■ люмінісцентний мікроскоп для імуногістохімічних досліджень;
■ термостат для проведення бактеріологічних досліджень.
Для забезпечення якості освітнього процесу було виконано ряд 

господарських робіт, зокрема:
1) У навчальному корпусі №3 (за адресою: м. Одеса, вул. Краснова, 3-А):

■ проведені внутрішні ремонтні роботи зооанатомічного музею на кафедрі 
нормальної і патологічної анатомії та патофізіології;

■ повністю відремонтовано (внутрішні роботи) сім аудиторій для 
проведення занять з анатомії, фармакології, фізіології та ветеринарно-санітарної 
експертизи;

■ створено майданчик для утримання та розведення бджіл (пасіку);
■ проведено реконструкцію багатопрофільної лабораторії (покрівля, 

внутрішні роботи, відновлення комунікацій водопостачання, електропостачання 
та теплопостачання);

■ створено навчальну базу «Літній двір для тварин» (загін для коней, загін 
для корів, загони для овець та кіз, загони для птиці) та проведено благоустрій 
прилеглих територій;

■ створюється площадка для дресирування собак для забезпечення 
освітнього процесу з дисципліни «Кінологія»;

■ облаштовано місце для відпочинку здобувачів у дворі факультету;
■ розроблено та започатковано випробування установки з переробки гною в 

органічні добрива;
■ продовжується процес заміни застарілих дверей та вікон на нові. Наразі у 

поточному році було замінено 13 вікон та 40 дверей;
■ в рамках створення багатопрофільної Університетської клініки 

ветеринарної медицини на кафедрі хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин 
проведені наступні роботи:

• створено проектно-кошторисну документацію;
• проведені ремонтні роботи з ремонту покрівлі;
• виконані внутрішні ремонтні роботи трьох кабінетів;
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• модернізовано комунікаційні мережі електропостачання, 
водопостачання та водовідведення, теплопостачання;
• проведено благоустрій прилеглих територій;
• придбано необхідне обладнання для впровадження ветеринарної 
практики на суму 100000 грн;

■ відремонтовано дві клітки для утримання свиней, що використовуються 
при проведені практичних робіт серед здобувачів;

■ створена інфраструктура для облаштування міні равликової ферми із 
подальшим використанням в освітньому та науковому процесах;

■ створюється лабораторія штучного запліднення свиней;
■ проведені всі необхідні поточні ремонти та закупівлі відповідно до заявок 

працівників Університету;
■ започатковано процес із відновлення роботи їдальні (підписання 

договору оренди, внутрішні ремонті роботи, модернізація комунікаційних 
мереж).

2) У навчальному корпусі №4 (за адресою: м. Одеса, пров. Матросова,
6):

■ проведена повна модернізація теплового пункту відповідно до вимог 
контролюючих органів;

■ започатковано процес із відновлення роботи їдальні (підписання 
договору оренди, внутрішні ремонті роботи, модернізація комунікаційних 
мереж);

■ замінено протягом поточного року 30 віконних рам на енергозберігаючі;
■ проведено поточні роботи та закупівлі відповідно до заявок працівників 

Університету;
■ розроблено проєктно-кошторисну документацію для ремонту санвузлів 

(20 шт.);
■ проведено необхідний ремонт бібліотеки (малярні роботи);
■ розроблено проєкт системи пожежної сигналізації.

3) У навчальному корпусі №2 (за адресою: м. Одеса,
вул. Пантелеймонівська, 13):

■ відновлено та введено в експлуатацію систему пожаротушіння;
■ проведено внутрішні ремонтні робити приміщень приймальної комісії 

площею 60 м2;
■ проведено ремонт центрального входу у навчальний корпус по вулиці 

Пантелеймонівській;
■ у спортивному залі проведені малярні роботи, було встановлено 2 

бойлера та змішувачі у душових;
■ підвищено дозволену для використання потужність електроспоживання 

за рахунок оновлення ліній електропередачі.
4) У гуртожитку №5 (за адресою: м. Одеса, вул. Канатна, 98):
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■ розроблено проєктно-кошторисну документацію для проведення 
капітального ремонту пасажирських ліфтів у будівлі гуртожитку;

■ проведено всі заплановані ремонтні роботи на поточний рік, що 
стосуються комунікаційних мереж електропостачання, водопостачання та 
водовідведення, теплопостачання;

■ розроблено проєкт системи пожежної сигналізації.
5) У гуртожитку №1 (за адресою: м. Одеса, вул. Семінарська, 9):

■ проведено всі заплановані ремонті роботи на поточний рік, що 
стосуються комунікаційних мереж електропостачання, водопостачання та 
водовідведення, теплопостачання;

■ проведено ремонті роботи санвузлів та місць для приготування їжі.
6) У гуртожитку №4 (за адресою: м. Одеса, вул. Героїв Крут, 17):

■ проводиться ремонт центрального входу та поточні внутрішні роботи;
■ проведено всі заплановані ремонті роботи на поточний рік, що 

стосуються комунікаційних мереж електропостачання, водопостачання та 
водовідведення, теплопостачання;

■ проведено частковий ремонт їдальні та санвузлів.

Для якісного проведення практичної підготовки фахівців, практики з 
керування сільськогосподарської техніки Університетом були придбані 
запчастини, мастила, електронне обладнання, насоси, компресори, гума, фарби, 
та запчастини для тракторів МТЗ-80 та ЮМЗ-6АКЛ. За сприянням керівництва 
силами співробітників кафедри агроінженерії та здобувачів вищої освіти 
трактори були відремонтовані та пофарбовані, що дозволило підвищити рівень 
практичної підготовки фахівців зі спеціальності «Агроінженерія».

На прилеглій до навчального корпусу №1 території відповідно до умов 
співробітництва між Університетом та Українським проєктом бізнес -розвитку 
плодоовочівництва UHBDP з метою реалізації міні -гранту були виконані 
наступні роботи:

■ придбано конструкції для вирощування культур та рослин у вигляді 
теплиці;

■ проведено водопостачання та водовідведення;
■ проведено роботи з устаткування до електричних мереж;
■ придбано системи вирощування і поливу культур та рослин;
■ завезено ґрунт для використання у наукових цілях;
■ придбано кондиціонерні установки для підтримання належної 

температури всередині теплиці;
■ придбано інструмент для догляду за вирощуванням культур та рослин, а 

саме: ручна сіялка, оприскувач електричний, ручні інструменти різні;
■ придбано дорожню огорожу та запірний механізм для забезпечення 

схоронності теплиці;
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■ встановлено відеоспостереження за територією, на якій розташована 
теплиця.

Вищевказане свідчить про забезпечення дотримання у звітному періоді 
Університетом ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у повному 
обсязі.

5. ВИСОКОЕФЕКТИВНА НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА 
ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛ ЬН ІСТЬ ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ, В ТОМУ

ЧИ СЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО НАУКОВИХ 
ДОСЛІДЖ ЕНЬ, М ІЖ НАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ

СПІВРОБІТНИЦТВО

У 2020 році основними пріоритетами в організації і проведенні наукової і 
науково-технічної діяльності в Університеті залишаються висока якість наукової 
продукції та послідовна кадрова політика, спрямована на залучення до наукової 
роботи перспективної молоді, публікація результатів наукових досліджень у 
високорейтингових наукових виданнях, подальше забезпечення якості 
підготовки аспірантів і докторантів. Наукова, науково-технічна та інноваційна 
діяльність Університету здійснюється відповідно до діючого нормативно
правового базису освітньо-наукової сфери, зокрема Конституції України, Законів 
України «Про освіту» № 2145-УТТТ від 05.09.2017, «Про вищу освіту» №2 1556-УП 
від 01.07.2014, «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-УТТТ від 
26.11.2015, «Про інноваційну діяльність» № 40-ТУ від 4.07.2002, «Про бібліотеки 
та бібліотечну справу» № 32/95-ВР від 27.01.1995, внутрішніх нормативних 
документів та розпорядчих актів відповідного напрямку.

Враховуючи світові тенденції, у стратегічному плані розвитку 
Університету на 2019-2024 роки пріоритетне місце належить науково-технічній 
та інноваційній діяльності. Головною метою цієї діяльності Університету є 
інтеграція науково-технічних розробок в систему вищої освіти, яка досягається 
шляхом проведення прикладних та фундаментальних досліджень співробітників 
і впровадження новітніх технологій у виробництво. Згідно з вищевказаним 
провідні пріоритети спрямовані на реалізацію інтелектуального потенціалу та 
нарощування навчально-наукової бази. Систематична кропітка праця в напрямку 
зростання наукового потенціалу навчально-наукових працівників є джерелом 
економічного зростання не лише Університету, але і Причорноморського регіону 
в цілому. Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність 
є невід'ємною складовою підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті, що 
забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців інноваційного типу. У 
2020 році основні зусилля науковців Університету були направлені не лише в бік 
вирішення актуальних прикладних та фундаментальних проблем 
агропромислового комплексу (в галузі рослинництва, тваринництва, ветеринарії,

48



харчових технологій, землевпорядкування, економіки тощо), але і на 
впровадження своїх досягнень у виробництво, що мало економічний та 
соціальний ефект.

Основні показники науково-дослідної роботи Університету в 2020 році 
наведені у таблиці 5.1.

Таблиця 5.1
Основні показники науково-дослідної роботи Університету в 2020 році
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1 Н ауково-дослідних тем, всього 8 11 12 5 1 - 37
в т.ч.: бю джетних - - - - - - -
з них: - пош укових - - - - - - -

-  держ авних контрактів - - - - - - -
-  госпдоговірних 4 - 5 2 - - 11
-  ін іціативних 4 11 7 3 1 - 26

2 У часть у виконанні Н Д  програм - - - - - - -
-  прикладних - - - - - - -
-  ф ундаментальних - - - - - - -

3 Ч исельність науково-педагогічних 
працівників: загальна (в т.ч. з 
сумісниками)

щ о беруть участь в НДР, всього 28 54 47 21 5 6 161
в т.ч.: -  докторів наук 4 10 8 6 - - 28
-  кандидатів наук 17 28 34 10 4 2 95
-  наукових працівників без 

вченого ступеня
7 16 5 5 1 4 38

4 Заверш ено тем  науково-дослідних 
робіт, всього (зареєстрованих в 
У крІН ТЕІ)

1 2 5 - - - 8

Не дивлячись на зменшення чисельності науково -педагогічних працівників 
у 2020 році на 6 одиниць, загальні показники наукової роботи істотно 
покращились. Протягом 2020 року основні зусилля науковців Університету були 
спрямовані на:
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■ адаптацію методичних та практичних підходів до проведення науково- 
дослідної роботи науковців за умов пандемії, спричиненої COVID-19;

■ отримання конкурентних результатів наукової, науково -технічної та 
інноваційної діяльності Університету. Так, 161 науковець Університету протягом 
року працював у рамках 37 науково-дослідних тем, з яких госпдоговірних -  11, 
ініціативних -  26. Зараз проводиться робота щодо реєстрації в УкрІНТЕІ ще двох 
ініціативних наукових тем. Відмітимо, що порівняно з минулим роком зросла 
кількість госпдоговірних наукових проектів (одинадцять у порівнянні з одним в 
2019 році);

■впровадження нових наукових, науково-технічних знань під час підготовки 
фахівців вищої освіти. Зокрема, з 1360 здобувачів вищої освіти денної форми 
навчання Університету -  327 (або 24,4 %) приймають участь у наукових гуртках. 
Здобувачі вищої освіти приймають участь у 26 ініціативних дослідженнях;

■ реалізацію дослідницького потенціалу, зорієнтованого на розвиток 
наукових здібностей та продуктивність науково-дослідної діяльності. Це 
реалізовувалось науково-педагогічними працівниками Університету шляхом 
підвищення професійної кваліфікації в провідних наукових установах як нашої 
держави, так і зарубіжжя. Крім цього, як науковці, так і здобувачі вищої освіти 
систематично приймали участь у конференціях різного рівня.

Протягом звітного періоду науково-педагогічними працівниками
Університету видано 16 навчальних підручників і посібників. Монографій 
видано у 2,3 раза більше відповідно до показників минулого року. Важливо 
відмітити, що 6 з 14 монографій видано за кордоном (рисунок 5.1.), тоді, як у 2019 
році таких наукових праць було лише 3.

Видавнича діяльність Університету в 2020 році була спрямована на 
приведення у відповідність до вимог Наказу Міністерства освіти і науки України 
від 15.01.2018 № 32 «Про затвердження Порядку формування Переліку наукових 
фахових видань України» наукового журналу «Agrarian Bulletin of the Black Sea 
Littoria». За результатами проведеної роботи журнал рішенням Атестаційної 
колегії був включений до категорії «Б» Переліку наукових фахових видань 
України, в яких можуть публікуватися результати дисертаційних робіт на 
здобуття наукових ступенів доктора наук і доктора філософії (накази МОН 
України від 02.07.2020 № 886). Науковий журнал є фаховим за такими 
спеціальностями: 204 «Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, 
санітарія і експертиза». Відмітимо, що журнал «Аграрний вісник 
Причорномор’я» видається з 1997 року і містить результати наукових досліджень 
з проблем агропромислового комплексу, які досліджуються науковцями як 
нашого, так і інших університетів. Статті публікуються українською та 
англійською мовами. У поточному році вийшло три номери журналу (№ 95-97). 
Проводиться систематична робота щодо дотримання принципів академічної
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доброчесності за рахунок перевірки усіх наукових публікацій на наявність ознак 
академічного плагіату за допомогою системи StrikePlagiarism.

В сього

Загальноосвітні кафедри

Н Н І біотехнологій та  аквакультури

Факультет ветеринарної медицини

А гробіотехнологічний факультет

Інж енерно-економічний факультет

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

■ Опубліковано підручників, навчальних посібників
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■ Усього одиниць м онограф ій в Україні

■ Опубліковано монограф ій

Рисунок 5.1. П орівняльна діаграма основних публікацій навчально- 
наукових працівників Університету в 2020 році

Важливо також відмітити початок роботи у напрямку створення нових 
фахових видань в Університеті. Так, на базі збірника «Браславські читання: 
економіка ХХІ століття: національний та глобальний виміри» розпочато 
формування електронного видання «Актуальні проблеми менеджменту, 
економіки і обліку», який буде приведено у відповідність до вимог щодо 
отримання категорії «Б» фахових видань України.

В Університеті проводиться постійний моніторинг за рухом аспірантів, 
систематична і кропітка робота щодо мотивації молодих вчених здобувати вчені 
звання та наукові ступені. Так, працівники Університету в 2020 році захистили 2
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дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата наук та 1 -  на здобуття 
наукового ступеня доктора наук:

■ Душак Майя -  директор Інституту післядипломної освіти Одеського 
державного аграрного університету. Науковий керівник -  доктор економічних 
наук, професор Школьник Інна. Дисертація на тему: «Науково-методичні засади 
формування фінансової архітектури підприємств» за спеціальністю 08.00.08 -  
гроші, фінанси і кредит. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради 
Д55.051.06 Сумського державного університету 19.06 2020.

■ Безалтична Олена -  асистент кафедри технології виробництва і 
переробки продукції тваринництва. Науковий керівник -  доктор 
сільськогосподарських наук, професор Іванов Володимир. Дисертація на тему: 
«Удосконалення технології виробництва молока у скотарстві» за спеціальністю 
06.02.04 -  технологія виробництва продуктів тваринництва. Захист відбувся на 
засіданні спеціалізованої вченої ради К44.351.01 при Інституті свинарства і АПВ 
НААН 04.11.2020.

Лівінський Анатолій -  доцент кафедри генетики, розведення та годівлі 
сільськогосподарських тварин. Науковий консультант -  доктор економічних 
наук, професор, професор кафедри обліку і оподаткування, Стоянова-Коваль 
Світлана. Дисертація на тему: «Організаційно-економічні механізми реновації 
виробничо-господарської діяльності підприємств тваринництва: теорія і
методологія» за спеціальністю 08.00.04 -  економіка та управління
підприємствами (за видами економічної діяльності). Захист відбувся 04.03.2020 
на засіданні спецради Д 36.814.02 Львівського національного аграрного 
університету.

В Університеті розпочато роботу щодо можливості забезпечення умов для 
створення одноразових вчених рад з захисту дисертацій на здобуття наукового 
ступеня Доктора філософії з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 
та 21 «Ветеринарна медицина».

Найбільш показовими критеріями ефективної роботи дослідників, які 
свідчать про їх науковий рівень і міжнародне визнання, є публікаційна 
активність. Звітна інформація щодо публікаційної активності працівників 
Університету наведена на рисунку 5.2.

Важливо відмітити, що, незважаючи на відокремлення від факультету 
ветеринарної медицини та біотехнологій навчально-наукового інституту 
біотехнологій і аквакультури, публікаційна активність дослідників факультету 
зросла відповідно до такої у 2019 році на 21%. Зокрема, у 2020 році 
співробітниками факультету ветеринарної медицини видано 34 наукові праці, які 
входять до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus, 
тоді, як у 2019 році лише 9.
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■ Заявок на видачу охоронних документів: ■ У  базі даних Web o f  Science

■ У  базі даних Scopus ■ Усього одиниць, опублікованих за  кордоном

■ Усього одиниць, опублікованих в Україні

Рисунок 5.2. Порівняльна діаграма публікаційної активності 
навчально-наукових працівників Університету в 2020 році

Публікаційна активність дослідників інженерно-економічного факультету 
Університету в 2020 році порівняно до 2019 року істотно не змінилась.

Усього за 2020 рік науковцями Університету опубліковано 236 статей у 
виданнях різного рівня, що на 37,2 % більше відповідно до цього показника у 
2019 році.

Про збільшення не лише якісних, але і кількісних показників публікаційної 
активності працівників Університету свідчить збільшення кількості цитувань у 
провідних наукометричних базах. На рис. 5.3. представлена динаміка зростання 
загальної кількості цитувань у виданнях, що індексуються БД Scopus та Web of 
Science за останні п’ять років. За рахунок зростання кількості цитувань наукових 
праць вчених Університету у 2020 році значення індексу Гірша за даними бази 
Web of Science збільшилось до 6 одиниць.
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Рисунок 5.3. Динаміка зростання загальної кількості цитувань у виданнях,
що індексуються БД Scopus та WoS

Значне місце у науковій роботі Університету займає багатопрофільна 
лабораторія ветеринарної медицини -  це сучасний ветеринарний діагностичний 
центр, який був заснований у 2015 році за фінансової та науково-технічної 
підтримки Євросоюзу. Лабораторія є науковим підрозділом Університету, який 
активно розвивається, максимально охоплюючи всі напрями сучасної 
ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи. Лабораторія 
обладнана сучасним високотехнологічним обладнанням відомих світових 
виробників та забезпечена якісними тест-системами, завдяки чому в ній можна 
отримати якісні і максимально інформативні дані за мінімальний термін. В 
лабораторії працюють висококваліфіковані спеціалісти, здійснюється великий 
спектр досліджень в області ветеринарії та ветеринарно-санітарної експертизи. 
Протягом 2020 року робота в лабораторії проводилась за наступними напрямами:

■проведення досліджень з ветеринарної медицини та ветеринарно- 
санітарної експертизи, яким приділяється основний обсяг робочого часу і зусиль 
співробітників лабораторії;

■ надання консультативної допомоги з питань підбору необхідних різновидів 
аналізів;

■ роз’яснення процедури проведення забору, зберігання та транспортування 
зразків;

■інтерпретація результатів досліджень.
На базі багатопрофільної лабораторії ветеринарної медицини у 2020 році 

систематично проводились заняття, на яких здобувачі всіх курсів факультету
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ветеринарної медицини брали активну участь в науково-дослідній роботі. 
Співробітники лабораторії беруть участь в науково-дослідних проєктах, у 
виконанні наукових тематик Університету. Навчально-тренінгова діяльність 
включає проведення лекційних та практичних занять з лабораторної діагностики 
тварин; методичне та практичне вивчення обладнання для проведення 
досліджень; проведення тренінгів щодо правил роботи з біологічним матеріалом, 
правил пакування і транспортування біологічного матеріалу у відповідності до 
«Програми підвищення кваліфікації фахівців ветеринарної медицини з 
лабораторної діагностики».

Г ордістю і надбанням Університету є науково-фундаментальна бібліотека 
Університету, яка в звітному році працювала згідно затвердженого плану роботи. 
Фундаментальна бібліотека здійснює свою діяльність відповідно до Закону 
України «Про бібліотеки та бібліотечну справу» №32/95-ВР від 27.01.1995, 
Положення про фундаментальну бібліотеку Одеського державного аграрного 
університету та інших регламентуючих документів. Бібліотека забезпечує 
інформаційну підтримку наукової, навчальної та культурно-виховної діяльності 
університету.

Робота зі збереження та поповненню книжкового фонду є першорядним 
завданням бібліотеки. У звітному році було отримано 215 примірників книг на 
суму 47628,15 грн. На періодичні видання було витрачено 10727,90 грн. 
Отримано 32 назви журналів. Загальний фонд становить 745065 прим.

Інформаційне та бібліографічне обслуговування є провідним напрямом 
роботи бібліотеки сучасного закладу вищої освіти. Ключову роль в 
інформаційному забезпеченні користувачів відіграє електронний каталог, який 
станом на грудень 2020 року становить 250 311 од. зап. (+2800 за рік), що дає 
можливість здійснювати якісний та оперативний пошук літератури за різними 
напрямами водночас. Крім цього добре зарекомендував себе Інституційний 
репозитарій Університету -  2410 од. зап. (+824 за рік). Інформаційні технології 
дозволяють на сучасному рівні здійснювати обслуговування абонентів системи 
вибіркового розповсюдження інформації. Функціонує бібліотечний блог -  
http://library-odau.blogspot.com. На сторінках блогу відвідувачі мають можливість 
ознайомитись із основними подіями, що відбуваються у бібліотеці, отримати 
потрібну корисну інформацію. З метою ознайомлення користувачів з фондом 
бібліотеки регулярно проводяться віртуальні виставки -  тематичні та нових 
надходжень. У цьому році були оновлені рубрики на допомогу освітньому 
процесу. Всього відвідувань з часу створення блогу -  23245. Також цікава і 
корисна інформація щодо пам’ятних дат та подій у бібліотеці регулярно 
з’являється на сторінці у мережі Facebook.

Згідно встановленого плану здійснювалася довідково-бібліографічна 
робота: складалися науково-допоміжні списки літератури, письмові довідки, 
проводилось шифрування статей за системою УДК, аналітично розписувалися всі 
збірники наукових праць та періодичні видання, що отримувала бібліотека. У
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звітному році складений науково-допоміжний бібліографічний покажчик: «Праці 
вчених ОДАУ. Частина 5», який готується до друку.

Вагомим важелем наукової та виховної роботи із здобувачами було 
проведення заходів: тематичних книжкових виставок, днів фахівців, днів 
інформації, відкритих оглядів літератури. Усього було проведено 27 книжкових 
виставок та 3 відкриті огляди нової літератури.

В Університеті кафедрою обліку та оподаткування 21 травня 2020 було 
організовано і проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
«Національні і світові тенденції розвитку обліку, оподаткування та контролю», 
співорганізаторами якої були ННЦ Інститут аграрної економіки НААН України, 
Прикарпатський національний університет ім. Василя Стефаника, Одеська 
державна академія будівництва та архітектури, Харківський національний 
технічний університет сільського господарства ім. П. Василенка.

Основні питання, що обговорювались:
■ вітчизняний та міжнародний досвід розвитку обліку та контролю в умовах 

глобалізації;
■ теорія і практика оподаткування підприємницької діяльності в Україні;
■ розвиток теорії і практики аудиту і контролю;
■ обліково-аналітичне забезпечення управління бізнес-процесами;
■ перспективи застосування інформаційних систем і технологій у 

бухгалтерському обліку, аналізі та контролі.
У методичному і науковому плані конференція пройшла як організований, 

чітко спланований захід. Учасники конференції зазначають беззаперечну користь 
конференції, цікавість та різноманітність доповідей, актуальність вирішених 
наукових задач.

У зв’язку з проведенням протиепідемічних заходів у країні, організацію 
інших наукових конференцій в Університеті було перенесено на 2021 рік (наказ 
№398-заг. від 23.10.2020).

Науково-педагогічні працівники Університету протягом звітного періоду 
брали участь у чисельних конференціях та виставках різного рівня (таблиця 5.2). 
Так, за 2020 рік у заходах брали участь 139 викладачів. Як і минулого року, у 
більшій мірі науково-педагогічні працівники приймали участь у міжнародних 
конференціях -  56 %, менше в обласних -  30 % і регіональних -  14 %. Як і за 
попередній звітний період, найбільш активно у цьому напрямі працюють 
співробітники інженерно-економічного факультету.
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Участь науково-педагогічних працівників Університету в конференціях і 
_____________________ семінарах протягом 2020 року______________________
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1 У часть у виставках, всього - - - - - 1 1

в том у числі:
•  м іж народних

- - - - - 1 1

•  республіканських - - - - - - -

•  обласних, районних - - - - - - -
2 У часть у конф еренціях та 

семінарах
10 38 56 17 4 14 139

•  м іж народних
(конференція, семінар)

4 21 34 6 2 11 78

•  всеукраїнських 1 8 21 7 2 3 42
•  обласних, районних 5 9 1 4 - - 19

Успішна діяльність Університету передусім базується на рівні його 
кадрового складу. Підготовка науково -педагогічних кадрів вищої кваліфікації в 
Університеті розглядається як пріоритетний фактор освітньо-професійної та 
наукової діяльності. Підготовка здобувачів вищої освіти на III освітньо - 
науковому рівні ступені доктора філософії в Університеті проводиться за 5 
науковими спеціальностями. Відділ аспірантури прикладає усі зусилля щодо 
розвитку та відтворення інтелектуального потенціалу, поповненню і оновленню 
складу науково-педагогічних працівників. Проводиться робота щодо 
формування групи резерву вступників до аспірантури із числа осіб, які 
здобувають освітній ступінь магістр та мають значні напрацювання в науковій 
роботі.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України № 1006 від 05.08.2020 
обсяг підготовки науково-педагогічних кадрів через аспірантуру за рахунок 
бюджетного фінансування у 2020 р. становить 26 осіб, із них за спеціальностями: 
204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» -  2 особи, 211 
«Ветеринарна медицина» -  15 осіб, 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 
експертиза» -  9 осіб. Відповідно до плану прийому, затвердженого
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Міністерством освіти і науки України, до аспірантури зараховано -  13 осіб на 
денну (очну) форму навчання; із них за спеціальністю 204 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» -  2 особи, за спеціальністю 
211 «Ветеринарна медицина» -  7 аспірантів, за спеціальністю 212 «Ветеринарна 
гігієна, санітарія і експертиза» -  4 аспіранти. На умовах договору до аспірантури 
було зараховано 5 осіб: за спеціальністю 073 «Менеджмент» -  1 аспірант на 
заочну форму навчання, за спеціальністю 201 «Агрономія» -  2 аспіранти на денну 
та 2 аспіранти на заочну форму навчання. Таким чином, станом на кінець звітного 
періоду в аспірантурі навчається 39 осіб, у т.ч. на денній формі - 31 аспірант, з 
них 4 аспіранти на умовах договору (контракту), на заочній формі -  8 аспірантів. 
Слід відмітити, що порівняно з 2019 роком (27 аспірантів) відбулося збільшення 
кількісного складу здобувачів третього освітньо-наукового рівня (39 аспірантів).

Відповідно до індивідуальних планів аспіранти проходять практичні 
навчання, отримують фундаментальні та прикладні навички з оформлення 
доповідей, наукових статей, патентів тощо. Проводиться робота в напрямку 
вивчення програмного забезпечення для обробки результатів дисертаційних 
досліджень. Значна увага приділяється здобуттю навичок з підготовки матеріалу 
до захисту, правильного оформлення отриманих результатів та списку 
використаних інформаційних джерел. На постійній основі в Університеті 
аспірантам проводять заходи з ознайомлення з принципами академічної 
доброчесності, особливо акцентується увага на недопущення проявів ознак 
академічного плагіату в дисертаційних роботах.

Участь здобувачів вищої освіти Університету у різного рівня науково- 
практичних заходах (семінарах, форумах, конференціях, виставках, конкурсах 
студентських робіт, олімпіадах і так далі) є невід’ємною ланкою науково - 
дослідної роботи студентів. Незважаючи на велику кількість відмінених науково- 
практичних заходів з причини пандемії, протягом 2020 року 227 здобувачів вищої 
освіти Університету брали участь у науково-практичних конференціях. Науково- 
педагогічні працівники інженерно-економічного факультету інтенсивно 
залучають здобувачів вищої освіти до виконання науково-дослідних проєктів (у 
поточному році 46 осіб приймали участь у виконанні ініціативних досліджень).

Одним з основних напрямів наукової роботи здобувачів вищої освіти є 
участь в студентських наукових гуртках. На початок 2020 року за даними звітів 
наукових керівників гуртків у 46 гуртках працювало 556 здобувачів вищої освіти 
Університету. Після проведення якісної оцінки роботи гуртків наразі в 
Університеті продовжують роботу 30 наукових студентських гуртків у яких 
займаються 337 здобувачів. Здобувачами початкового рівня вищої освіти (18 
осіб) розпочато наукову діяльність з вересня 2020 року.

Розбудова сучасного успішного Університету можлива лише в контексті 
глобального науково-освітнього простору з урахуванням досвіду провідних 
світових закладів вищої освіти. Університет має власну активну позицію щодо 
існуючих викликів динамічного та швидкозмінного глобального простору,
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працює над посиленням інституційної конкурентоспроможності у національному 
та міжнародному академічному середовищі, розвиває власний 
багатонаціональний та мультикультурний профіль.

Важливим фактором інтернаціоналізації Університету є політика 
активного розвитку міжнародної співпраці усіх підрозділів Університету на усіх 
рівнях, популяризації міжнародного та міжкультурного співробітництва, 
забезпечення реальної можливості здобувачів та науково-педагогічного 
персоналу (шляхом надання їм відповідних ефективних засобів) займатися 
навчальною та науковою діяльністю у інтернаціональному середовищі. 
Університет системно підходить до питання інтеграції у європейський та 
світовий науково-освітянський простір, що реалізується, зокрема, через 
співробітництво із зарубіжними університетами, асоціаціями, фондами та 
установами.

У звітному періоді Університет продовжує співпрацю за договорами. 
Метою цих угод є розширення і сприяння співробітництву дослідників і 
викладачів, представників обох установ, в міжнародних проєктах і наукових 
заходах (симпозіуми, конференції, семінари тощо) з точки зору обміну досвідом 
і кращими практиками, а також публікаціями (таблиця 5.3.) У 2020 р. розширено 
міжуніверситетську співпрацю із зарубіжними партнерами.

Також у поточному році Університет продовжує плідну співпрацю з 
Природничо-гуманітарним університетом м. Сьєдельце (Польша) та 
Люблінською Політехнікою (м. Люблін, Польща), дані угоди спрямовані на 
створення сучасних принципів трансферу освітніх послуг, сумісності програм 
підготовки бакалаврів та магістрів за принципом підготовки «Подвійних 
дипломів». В Університеті нині продовжує діяти мовний центр з вивчення 
іноземних мов: англійської, французької, німецької. Поряд з цим в навчальних 
планах впроваджується викладання іноземною мовою різних дисциплін на різних 
спеціальностях. Випускники курсів активно приймають участь у міжнародних 
програмах та закріплюють набуті знання при проходженні стажування на 
підприємствах зарубіжних країн.

Важливим сегментом міжнародної наукової співпраці у 2020 р. залишалася 
участь Університету в міжнародних проєктах. Міжнародна академічна 
мобільність є основою інтеграційного процесу у просторі вищої освіти та одним 
з вагомих інструментів інтернаціоналізації сучасного університету. Базуючись на 
Законі України «Про вищу освіту» № 1556-УП від 01.07.2014 та Положенні про 
порядок реалізації права на академічну мобільність, затвердженого постановою 
КМУ від 12.08.2015 №2 579, у 2019 році в Університеті розроблено та затверджено 
Положення про академічну мобільність учасників освітнього процесу Одеського 
державного аграрного університету.
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Таблиця 5.3
Перелік країн, з якими здійснюється співробітництво

№
з/п У станова - партнер Тема співробітництва

Документ, 
відповідно до 

якого
здійснюється

співробітництво

Завдання та результати співробітництва

1 2 3 4 5
1. А грарний університет -  

П ловдів, Республіка 
Болгарія

С прияння навчальному та 
науковому 
університетськом у 
співробітництву в галузі 
природничих наук

Договір від 
25.07.2020

О бмін викладачами та вченими (професори, 
лектори, дослідники та адміністратори), 
здобувачам и вищ ої освіти. О бмін академічною  
інформацією  і матеріалами.

2. Інститут ґрунтознавства, 
агротехнології та  захисту 
рослин імені
Н .П уш карьова, Республіка 
Болгарія

Співпраця у галузі науки та 
освіти

М еморандум  від 
16.10.2019

О бмін викладачами та вченими (професори, 
лектори, дослідники та адміністратори), 
здобувачам и вищ ої освіти. Спільні науково- 
дослідні заходи та публікації.

3. М енонітська А соціація 
Економ ічного Розвитку, 
К анада

П осилення можливості 
дрібних
сільгосптоваровиробників та 
дрібних фермерів, 
п ідвищ ення рівня 
стабільності та  конкуренто
спромож ності

М еморандум
про
взаєморозуміння
(27.03.2015
31.03.2021)

Н ауково-технічний супровід досліджень. 
В досконалення технологічних процесів в 
господарствах, покращ ення продуктивності

4. У ніверситет Ічунь, К итай С прияння навчальному та 
науковому 
університетськом у 
співробітництву в галузі 
природничих наук

М еморандум
про
взаєморозуміння 
від 19.12.2019

О бмін викладачами та вченими (професори, 
лектори, дослідники та адміністратори), 
здобувачам и вищ ої освіти. О бмін академічною  
інформацією  і матеріалами.
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Продовження таблиці 5.3.
1 2 3 4 5

5. Н ім ецька А кадемія 
сільського господарства 
Б еи іа , Н ім еччина

П ідвищ ення кваліфікації
науково-педагогічних
працівників

М еморандум  
від 07.07.2014 
безстроково

Робота над розробкою  курсів для професійного 
зростання фахівців наукових досліджень.
О бмін здобувачам и вищ ої освіти в рамках 
програми академічної мобільності.
П ідвищ ення кваліфікації професорсько- 
викладацького складу в рамках академічної 
мобільності

6. Н аціональний університет 
Чонбук, П івденна Корея

Співпраця у галузі науки та 
освіти

М еморандум
(01.06.2018
01.06.2023)

О бмін викладачами та вченими - (професори, 
лектори, дослідники та адміністратори), 
здобувачам и вищ ої освіти. Спільні науково- 
дослідні заходи та публікації.

7. Д ерж авний університет 
«Л ю блінська політехніка», 
П ольщ а

С прияння навчальному та 
науковому 
університетськом у 
співробітництву в галузі 
природничих наук

У года про 
співпрацю  

від 23.12.13 
(безстроково)

О бмін викладачами та вченими (професори, 
лектори, дослідники та адміністратори), 
здобувачам и вищ ої освіти. О бмін академічною  
інформацією  і матеріалами. П роведення 
спільних наукових досліджень, обмін 
результатам и досліджень, публікаціями та 
інш ою  інформацією

8. Інститут економіки 
продовольства і сільського 
господарства -  
Н аціональний науково- 
дослідний ін-т, П ольщ а

Розвиток м іж народного 
співробітництва в області 
науки

Договір від 
17.09.2011 

(безстроково)

Розробка спільних науково-дослідних програм 
в області розвитку сільських територій

9. П риродничо-гуманітарний 
університет м. Сьєдельце, 
П ольщ а

С прияння навчальному та 
науковому 
університетськом у 
співробітництву в галузі 
природничих наук

Договір від 
07.11.2019

Робота над розробкою  спільних освітніх 
програм  та наукових досліджень. Обмін 
викладачами та вченими - (професори, 
лектори, дослідники та адміністратори), 
здобувачам и вищ ої освіти. Спільні науково- 
дослідні заходи та публікації, участь в 
семінарах, конференціях і наукових зустрічах.

61



Продовження таблиці 5.3.
1 2 3 4 5

10. W yzsza Szkola B iznesu - 
N ational-Louis U niversity» 
м. Н овий Сонч, П ольщ а

С прияння навчальному та 
науковому 
університетськом у 
співробітництву в галузі 
природничих наук

М еморандум  від 
20.09.2019

Робота над розробкою  програм  спільних 
наукових дослідж ень та освітніх програм. 
Спільні науково-дослідні заходи та публікації, 
участь в семінарах, конф еренціях і наукових 
зустрічах.

11. «П оліський держ авний 
університет», Республіка 
Беларусь

Співпраця у галузі науки та 
освіти

У года
від 31.10.2019

С пільна участь в наукових та інноваційних 
проєктах. Спільне виконання науково- 
дослідних робіт. П ідвищ ення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників. 
П ідвищ ення кваліфікації професорсько- 
викладацького складу в рамках академічної 
мобільності. С таж ування здобувачів вищої 
освіти. О бмін інформацією  і спільне 
проведення наукових та освітніх заходів.

12. У ніверситет Ататюрк, 
Республіка Туреччина

Співпраця у галузі науки та 
освіти

Договір 
від 26.02.20 

М еморандум  
від 26.02.20

Робота над розробкою  спільних освітніх 
програм  та наукових досліджень. Обмін 
викладачами та вченими (професори, лектори, 
дослідники та адміністратори), здобувачам и 
вищ ої освіти. Спільні науково-дослідні заходи 
та публікації, участь в семінарах, конференціях 
і наукових зустрічах.

13 У ніверситет аграрний наук 
і ветеринарної медицини, 
м. Яси, Рум унія

Співпраця у галузі науки та 
освіти в галузі ветеринарних 
наук

Договір про 
співпрацю  

(18 .05 .2017- 
18.05.2022р.)

О бмін викладачами та вченими - (професори, 
лектори, дослідники), здобувачам и вищ ої 
освіти. Спільні науково-дослідні заходи та 
публікації.

14. Словацький 
С ільськогосподарський 
університет, м. Нітра, 
С ловацька Республіка

Співпраця у галузі науки та 
освіти

У года про 
співпрацю  

(22.11.2016
22.11.2021)

О бмін викладачами та вченими (професори, 
лектори, дослідники та адміністратори), 
здобувачам и вищ ої освіти. Спільні науково- 
дослідні заходи та публікації.

15. Технічний університет 
наук і технологій, П ольщ а

Н а стадії продовж ення 
співпраці

П ерезаклю чення
договору
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У 2020 році Університетом виграно 2 конкурси у рамках програми 
Еразмус+ К107 (академічна мобільність) з європейським Природничо - 
гуманітарним університетом м. Сьєдельце (Польща) та Університетом Ататюрк 
(Республіка Туреччина). Академічна мобільність спрямована на стимулювання 
розвитку міжнародного співробітництва у сфері вищої освіти, підвищення рівня 
ключових навичок і компетенцій учасників освітнього процесу у відповідності до 
світових тенденцій на ринку праці та викликів сучасного суспільства.

Подано 2 проєктні заявки в Міністерство закордонних справ Республіки 
Болгарія через Посольство Республіки Болгарія в рамках офіційної допомоги 
розвитку Республіки Болгарія: «Synergy of Bulgaria and Ukraine in the context of 
an innovative breakthrough in the development of an inclusive space» та «SportPoint - 
BG-UA Health Nations».

Співробітники Університету приймали участь у восьмій рамковій програмі 
Європейського Союзу з розвитку наукових досліджень і технологій (Horizon 
2020). Зокрема підготовлено та подано проєкти:

■ Horizon 2020-FETOPEN-2018—2019-2020. FET-Open research and 
innovation actions Project. Номер проєкту SEP-210684458 coordinator -  Professor 
Ulrike Raap. «Fundamental breakthrough in cancer immunotherapy».

■ H2020-MSCA-RISE-2020. Type of action: MSCA-RISE. Proposal number: 
101008294. «Innovative Nanostructures of Essential Microelements for 
Immunomodulation and Sustainable Food Production».

Налагоджено співпрацю з генеральним консульством Республіки Польща в 
Одесі; генеральним консульством Республіки Греція в Одесі; посольством 
Франції в Україні.

Представлення Університету в міжнародному інформаційному просторі 
здійснюється зусиллями групи рекламно-інформаційного забезпечення 
Університету, групою інформаційного менеджменту веб-ресурсів згідно 
напрямів, затверджених Стратегічним планом розвитку Одеського державного 
аграрного університету на 2019-2024 роки. Продовжено роботу щодо 
модернізації структури англомовного сайту, заплановано оновлення контенту та 
впровадження нових ідей щодо розміщення інформації та стилю її подачі 
відповідно до цільової аудиторії.

Університет зареєстрований в електронній базі Європейського Союзу в 
рамках Програми «ERASMUS+», в базі ЄС програми «Horizon 2020», що дає 
можливість брати участь у міжнародних проєктах та грантах і здійснювати обмін 
публікаціями досліджень та інновацій.

На проведення запланованих у 2020 році міжнародних конференцій, 
конгресу, семінарів, кардинальним чином вплинула пандемія COVID-19, яка 
привела до закриття державних кордонів, що призупинило проведення 
вищевказаних заходів. Пандемія внесла значні корективи і до реалізації 
запланованих візитів іноземних науковців, гостей, делегацій.
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Не дивлячись на карантинні обмеження, Університет спільно з партнерами 
(Університет Сельчук, Республіка Туреччина; Харчовий та 
сільськогосподарський університет Конья, Республіка Туреччина; Киргизько- 
Турецький університет «Манас») на високому рівні організував і провів 30-31 
жовтня 2020 року (в онлайн форматі) IV Міжнародний євразійський Конгрес з 
сільського господарства та природничих наук. Основною метою конгресу було 
міжнародне співробітництво та активне сприяння обміну знаннями, а також 
висвітлення сучасних світових технологій в області сільського господарства та 
забезпечення можливості подальшого обміну відповідними науковими і 
технологічними знаннями в галузі сільського господарства та природничих наук 
між дослідниками, професорсько-викладацьким складом, фахівцями в цих 
областях.

Факультети за підтримки відділу міжнародного співробітництва та 
зовнішньоекономічних зв’язків докладають багато зусиль до подання грантових 
заявок, координування та реалізації міжнародних проєктів.

Ґрунтуючись на вищевикладеному, можна стверджувати, що Університет є 
надійним партнером і завжди відкритий для плідного міжнародного 
співробітництва на серйозній науковій основі, завдяки широкому і багаторічному 
досвіду, розвиненим людським ресурсам, інноваційній інфраструктурі, навичкам 
і професіоналізму в сфері міжнародної діяльності і управління міжнародними 
міждисциплінарними проєктами.

Згідно даних інформаційного освітнього ресурсу «Освіта.иа» рейтинг серед 
усіх закладів вищої освіти України в 2020 році Одеський державний аграрний 
університет займає 206 місце, тоді, як у 2019 році - обіймав 216 місце.

За оцінкою найбільш авторитетних експертів та засобів масової інформації, 
національного рейтингу навчальних закладів України Університет також 
прогресує:

«Топ-200 Україна» -  185 місце (у 2019 році -  192 місце);
«Бал ЗНО на контракт» -  160 місце (у 2019 році -  170 місце)
Вищевикладене свідчить про те, що кропітка наполеглива праця 

працівників Університету протягом минулого року мала своє дзеркальне 
відображення у рейтингу закладу вищої освіти в Україні.
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6. ОДЕРЖАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМ ОЖ НИХ НАУКОВИХ І 
НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ

Усі науково-дослідні роботи, які виконує Університет, відповідають 
пріоритетним напрямам розвитку науки і техніки та переліку пріоритетних 
тематичних напрямів наукових досліджень і науково-технічних розробок. 
Результати наукових досліджень фахівців Університету відповідають світовому 
рівню та затребувані науковою спільнотою. Пріоритетними завданнями були 
наближення університетської діяльності до основних показників університетів 
світового класу, вдосконалення науково-освітньої і просвітницької діяльності в 
умовах радикального реформування української вищої освіти, трансформація 
форм і методів університетської роботи відповідно до нових законодавчих умов. 
Відповідна діяльність в Університеті здійснюється відповідно до чинного 
законодавства України. Одержання конкурентоспроможних наукових і науково- 
прикладних результатів є одним з провідних напрямів формування сучасного 
науковця та пріоритетним вектором розвитку Університету.

На 17 кафедрах Університету протягом 2020 року виконувалась 21 
ініціативна науково-дослідна робота, що зареєстрована в Українському інституті 
науково-технічної та економічної інформації. Реєстр наукових тем Університету, 
зареєстрованих в Українському інституті науково -технічної та економічної 
інформації (УкрІНТЕІ) наведено у табл. 6.1. Найбільше тем зареєстровано на 
факультеті ветеринарної медицини -  9, дещо менше тем виконувалось на 
агробіотехнологічному та інженерно-економічному факультетах, відповідно 3 та 
4. Термін виконання 8 тем з наведеного переліку закінчувався у звітному році. За 
результатами проведених робіт сформовано наукові звіти.

Господарсько-договірна тематика є одним з найбільш перспективних 
способів залучення бізнес-капіталу в Університет. Механізми цієї роботи почали 
налагоджуватись лише у поточному році. У 2020 р. науковцями Університету 
розпочато та продовжує виконуватись 11 господарсько-договірних тематик на 
загальну суму 214 тис. грн.

На конкурс Національного фонду досліджень України співробітниками 
кафедри ТВтаППТ подано проєкти «Створення модельних (навчальних) 
сімейних молочних ферм з виробництва та переробки молока на засадах 
екологічного виробництва, кластерних принципів та застосуванням інноваційних 
сучасних технологічних виробничих рішень» та «Розвиток гусівництва в умовах 
Одеської області на засадах органічного виробництва для формування бренду з 
географічним зазначенням «Одеський гусак» - формування мережі крафтової 
продукції на кластерних принципах та принципах безвідходних екотехнології».
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Таблиця 6.1
Реєстр наукових тем Університету, зареєстрованих в Українському 

інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ)
№ Назва кафедри Назва теми № Термін проведення

реєстраційної початок закінченнякартки
1 2 3 4 5 6
1 Філософії, історії Дозволь тобі допомогти стати 0119Ш 02946

і політології студентом Сидоренко
Олексій

10.2019 10.2022

2 Нормальної і 1. Клініко-морфологічні особливості 0115Ш 02662
патологічної ниркової недостатності у свійських Коренєва 01.2015 01.2020
анатомії та тварин. Жанна
патофізіології 2. Краєва патологія тварин півдня 

України. 0115Ш 05570
Коренєва 10.2015 10.2020

Жанна
3 Внутрішніх Дослідження патогенезу хвороб,

хвороб тварин спричинених порушеннями обміну
і клінічної речовин у сільськогосподарських і 0117Ш 05234
діагностики свійських тварин в умовах Півдня Улизько 01.2018 01.2022

України та розробка методів їх 
діагностики, лікування та 
профілактики

Сергій

4 Фізіології, 1. Вивчення фізіолого- біохімічних 0118Ш01665
біохімії та аспектів та імунного статусу у тварин Найда 05.2018 12.2022мікробіології і птиці в умовах господарств Півдня 

України.
2. Взаємозв’язок репродуктивної та

Василь

імунної системи в організмі тварин та 
удосконалення методів імунокорекції 0115Ш02661

Брошков
Михайло

01.2015 01.2020

5 Садівництва, 1. Вивчення агробіотехнологічних 0118Ш 04936 04.2018 04.2021
виноградарства, характеристик і продуктивності Хреновськов
біології та хімії клонів технічних сортів винограду в 

умовах півдня України.
2. Вивчення впливу комплексних 
добрив у хелатній формі та

Едуард

стимуляторів росту на продуктивність 
технічних і столових сортів винограду 
3. Вивчення конструкцій насаджень і

0118Ш04935
Хреновськов 04.2018 04.2021

позакореневого застосування Едуард
комплексних мікродобрив у халатній 
формі в технологій вирощування 
груші у Південному Степу Північно- 
Західного Причорномор'я України 0115Ш 01928

Петренко
Світлана 10.2015 10.2020
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Продовження таблиці 6.1
6 Агроінженерії 1. Математичне моделювання і 0118Ш 04267

розробка рекомендацій для 
проектування енергозберігаючих

Мартинова
Олена

02.2018 07.2020

машин, пристроїв, механізмів та 
технологічних процесів 0119 11.2018 11.2021
2. Використання гідродинамічних Ш 01880
апаратів у технологічних процесах 
АПК
3. Розробка новітніх технологій

Уминський
Сергій

08.2018 08.2023
очистки олій рослинного походження 0118Ш 06006
з використанням фізичних полів в 
умовах агровиробництва

Осадчук
Петро

4. Розробка новітніх технологій, 
обладнання, енергетичних засобів та 0118Ш 06007 08.2018 08.2023
рекомендацій для їх використання в 
АПК.

Дударев Ігор

7 Польових і Удосконалення існуючих та розробка 0117Ш05231овочевих новітніх технологій вирощування Юркевич
Євген

01.2017 01.2022культур польових і овочевих культур у 
сівозмінах Південного Степу України

8 Менеджменту Розвиток менеджменту і маркетингу в 0115Ш 07157
аграрному секторі економіки України 
в умовах економічної глобалізації

Запша
Галина

01.2016 01.2021

9 Землеустрою та 
кадастру

Проблеми географії, діагностики, 
класифікації та антропогенної 
еволюції ґрунтів Південно-Західної 
України

0115Ш 07156
Михайлюк

Віктор.
02.2016 02.2021

10 Ветеринарної 1. Моніторинг безпечності і якості 0116Ш 03464 03.2016 03.2021
гігієни, санітарії продукції тваринного походження та Хімич Марія
і експертизи удосконалення методик його 

здійснення
2. Вплив ветеринарно-санітарних, 
гігієнічних, екологічних і 
технологічних факторів на організм і 
продуктивність тварин біогеохімічних

0116Ш 03617
Тарасенко 03.2016 03.2021

провінцій півдня України Людмила
11 Обліку і 

оподаткування
Науково-методологічні засади 
обліково-аудиторського забезпечення 0115Ш 01369

Крюкова
Ірина

05.2015 05.2020конкурентоспроможного
підприємства

12 Епізоотології та 1. Епізоотологічні та екологічні 0115Ш 04786
паразитології закономірності виникнення, перебігу 

й поширення інфекційних хвороб 
тварин, як основа розробки методів, 
засобів і організаційних принципів 
щодо їх профілактики та ліквідації.
2. Вивчити епізоотологічні 
закономірності перебігу та окремі

Богач
Микола

09.2015 09.2020

питання патогенезу паразитарних 
хвороб тварин і птиці в господарствах 
Півдня України.

0115Ш 04787 
Богач Миола 09.2015 09.2020
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Відповідно до Закону України «Про наукову і науково -технічну 
діяльність», наказу Міністерства освіти і науки України 03.11.2020 № 1362 
Університетом у 2020 році проведено перший етап Конкурсу проектів 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок, в якому приймало участь 6 наукових робіт, 
зокрема:

■ «Концепція кортико-вегетативних механізмів адаптивності організму 
тварин та їх корекція новими комплексами 3d-металів з етилендиаміндиянтарною 
кислотою та її фосфорвмісними аналогами». Керівник -  Данчук Олексій;

■ «Підвищення біобезпеки людини та домашніх тварин шляхом виявлення 
основних джерел зараження Toxoplasma gondii». Керівник -  Брошков Михайло;

■ «Формування технологічного процесу та розробка технічних засобів 
комплексної очистки рослинних олій фізичними методами». Керівник -  Осадчук 
Петро;

■ «Моніторинг показників родючості ґрунтів степової частини Одеської 
області за матеріалами ДЗЗ та ГІС». Керівник -  Ожован Олена;

■ «Інвазійні комахи Півдня України: виявлення та вивчення природних 
факторів їх контролю». Керівник -  Попова Лариса;

■ «Дослідження протизапальних та нейротропних властивостей нових 
біологічно-активних сполук» Керівник -  Бойко Юрій.

За результатами проведення першого етапу Конкурсу проєктів 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок відібрано три наукові проєкти, що пропонуються 
до виконання за рахунок видатків державного бюджету починаючи з 2021 року:

■ «Концепція кортико-вегетативних механізмів адаптивності організму 
тварин та їх корекція новими комплексами 3d-металів з етилендиаміндиянтарною 
кислотою та її фосфорвмісними аналогами». Керівник -  Данчук Олексій;

■ «Підвищення біобезпеки людини та домашніх тварин шляхом виявлення 
основних джерел зараження Toxoplasma gondii». Керівник -  Брошков Михайло;

■ «Інвазійні комахи Півдня України: виявлення та вивчення природних 
факторів їх контролю». Керівник -  Попова Лариса.

Крім цього пройдено конкурсний відбір проєктів, які можуть 
реалізовуватися за рахунок державного бюджету, отриманих від Європейського 
Союзу до Міністерства розвитку громад і територій України з подальшим 
проходженням експертної комісії:

■ «Створення модульної високотехнологічної екоферми по акліматизації 
імпортних м'ясних порід овець на основі екологічного виробництва із 
застосуванням сучасних європейських технологій». Номер реєстрації - 15004-20;

■ «Створення регіонального центру моніторингу якості продукції 
тваринництва і здоров'я тварин». Номер реєстрації -  13850-20.
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Основною формою інтеграції науки з промисловістю є Науковий парк. 
Університет є засновником і власником (90.91%) товариства з обмеженою 
відповідальністю «Науковий парк Одеського державного аграрного 
університету». Науковий парк відноситься до розряду територіального науково- 
промислового комплексу. На даний час перелік наукових розробок і проєктів 
Наукового парку, зареєстрованих і схвалених науково -координаційною радою 
Університету, налічує 32 одиниці.

Серед завершених наукових проєктів слід відмітити роботу «Особливості 
росту і розвитку ячменю ярого в умовах дослідного поля Одеського державного 
аграрного університету» (виконавець -  Гуляєва Інна) (Рисунок 6.1). Метою 
досліджень було обґрунтування факторів, що впливають на особливості розвитку 
та росту ячменю ярого в умовах дослідного поля Університету. Серед іншого 
виявлено чисельність шкідників на ячмені ярому, їх видовий склад, 
співвідношення з корисними видами, аналізу сортової структури з огляду їх 
шкідливості та розробка захисних заходів регулювання їх чисельності.

Рисунок 6.1. Динаміка розвитку ярого ячменю

Представлено результати моніторингу комплексу шкідників та хвороб на 
ячмені ярому в умовах дослідного поля. Встановлено, що у зоні промислового 
вирощування зернових колосових культур зі значною зміною існуючого 
асортименту засобів захисту рослин та веденні технології вирощування культури 
зі зниженням рівня агротехніки на фоні мінливих кліматичних умов 
простежується наростання заселеності сисними членистоногими: комплексом 
різних видів кліщів, рослиноїдних трипсів, попелиць. Розвиваються найбільш 
шкодочинні хвороби та зростає рівень забур’яненості. Встановлено, що дані види 
патогенних організмів щорічно широко поширені на зернових культурах, у 
зв’язку з чим відзначена тенденція їх накопичення в агроценозах. За 
результатами проєкту впроваджено та удосконалено систему захисту ячменю
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ярого від комплексу шкідників, хвороб та бур’янів. Відмітимо, що 2020 рік можна 
назвати одним із найневдаліших для росту та розвитку ярого ячменю в умовах 
Півдня України.

У вересні поточного року Університетом розпочато роботу за двома 
актуальними для регіону темами наукових досліджень: «Адаптаційні властивості 
пшениці озимої сорту «Місія Одеська» в умовах зони ризикованого 
землеробства» та «Адаптаційні властивості ячменю сорту «Снігова королева» в 
умовах зони ризикованого землеробства».

7. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 
РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОТРИМ АНІ ЗА РАХУНОК КОШ ТІВ ДЕРЖ АВНОГО БЮ ДЖ ЕТУ

В Університеті значна увага приділяється створенню та охороні об’єктів 
права інтелектуальної власності, адже винахідницька активність учених кожної 
держави свідчить про рівень її науково -технологічного потенціалу та є одним із 
ключових індикаторів її технологічної конкурентоспроможності, інноваційної 
перспективності та інвестиційної привабливості.

Захист прав інтелектуальної власності в Університеті регулюється нормами 
як національного законодавства, так і міжнародно-правовими актами. Відповідно 
до положень ст. 9 Конституції України міжнародні договори, згода на 
обов’язковість яких надана Верховною Радою України, є частиною 
національного законодавства України. Охорону особистих немайнових прав та 
майнових прав авторів і їхніх правонаступників, пов’язаних із створенням та 
використанням творів науки, літератури й мистецтва, крім ст. 420 ЦК України, 
передбачено Законами України «Про авторське право і суміжні права» № 3792- 
XII від 23.12.1993, «Про охорону прав на промислові зразки» № 3688-ХІІ від
15.12.1993, «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» № 3687-ХІІ від
15.12.1993. Щодо правозастосування законодавчих норм на сьогодні діє наказ 
Міністерства освіти і науки «Про затвердження Правил складання і подання 
заявки на винахід та заявки на корисну модель» № 22 від 22.01.2001, Постанова 
Кабінету Міністрів України від 18.07.1995 № 532 «Про державну реєстрацію прав 
автора на твори науки, літератури і мистецтва»; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 27.12.2001 № 1756 «Про державну реєстрацію авторського права і 
договорів, які стосуються права автора на твір»; Постанова Кабінету Міністрів 
України від 30.05.2011 № 550 «Деякі питання надання Міністерством освіти і 
науки і Державною службою інтелектуальної власності платних 
адміністративних послуг». На даний час в Університеті розробляються методичні 
рекомендації щодо підготовки матеріалів для реєстрації винаходу, корисної 
моделі, захисту авторського права -  отримання авторських свідоцтв, наприклад
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на сорти рослин. На кінець звітного періоду вказані методичні рекомендації 
знаходяться на розгляді науково-координаційної ради Університету.

Таблиця 7.1
Перелік чинних охоронних документів Університету

№
з/п

Реквізити
охоронного
документу

Вид
зареєстрова 
ного права

Н азва

1 84264 К орисна
модель

Спосіб підвищ ення відтворю вальної здатності свиней 
породи п ’єтрен

2 92475
К орисна
модель

Спосіб контролю  вуглеводного обміну у рисистих
коней

3 104987 К орисна
модель

Спосіб використання ферменту «Лізоцим» у складі 
преміксів для молодняку свиней

4 116746 К орисна
модель

Спосіб годівлі свином аток , який підвищ ує їх 
продуктивність під впливом ферментного препарату 

«Лізоцим»

5 133610 К орисна
модель

Спосіб зниж ення процесів адаптації поросят -  сисунів і 
молодняку свиней після відлучення

6 133611
К орисна
модель

Спосіб підвищ ення продуктивності свиней в умовах 
промислового свинарства

7 07011001
Авторське 

свідоцтво на 
сорт рослин

Тритикале (озиме), В ізерунок

На розгляді експертизи в ДП «Український інститут інтелектуальної 
власності» знаходиться заявка на реєстрацію прав на корисну модель (№ заявки 
и2020 04100) «Спосіб використання суспензії Хлорелли в тваринництві для 
годівлі молодняку курей яєчного напрямку» та в процесі підготовки документів 
для подання до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» заявки на 
корисну модель «Спосіб визначення токсичності курячих яєць».

8. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НАУКОВИХ, НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ 
ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З ВИЩ ОЮ  ОСВІТОЮ

В Університеті приділяють значну увагу удосконаленню сучасної моделі 
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. Діяльність наукового 
студентського товариства здійснюється відповідно до чинного законодавства 
України, зокрема Конституції України, Законів України «Про освіту» № 2145- 
УШ від 05.09.2017, «Про вищу освіту» № 1556-УП від 01.07.2014, «Про наукову 
і науково-технічну діяльність» № 848-УШ від 26.11.2015, наказів Міністерства 
освіти і науки України, внутрішніх нормативно-правових актів та розпорядчих 
документів.
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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 30, до 
роботи в яких залучено 337 здобувачів вищої освіти (Таблиця 8.1.).

З 2019 року в Університеті діє студентське наукове товариство. Основними 
цілями товариства є створення і розвиток сприятливих умов для формування 
кваліфікованих фахівців шляхом інтенсифікації науково-дослідної роботи, участі 
їх у фундаментальних та прикладних дослідженнях, що проводяться в закладі 
освіти, а також забезпечення можливості для кожного здобувача вищої освіти 
реалізувати своє право на творчий розвиток особистості згідно з його 
здібностями і потребами. Протягом звітного періоду здобувачі вищої освіти мали 
можливість реалізувати свої бажання в області науки (Рисунок 8.1.). Діяльність 
товариства відбувалась відповідно до розробленого і затвердженого плану на 
поточний рік з урахуванням особливостей освітнього процесу у 2020 році.

Рис. 8.1. Студентське наукове товариство після чергового засідання
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Таблиця 8.1.
Наукова робота здобувачів освітніх ступенів бакалавр та магістр у 
_____________________Університеті в 2020 році_______________________

№ Показники

Університет

Н
ав
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ль

но
 -н
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ви
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ст
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ут
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1

всього здобувачів 
стаціонарного навчання, осіб 125 253 406 558 - - 1342

з них приймали участь: 
• в наукових гуртках

48 34 157 - 98 - 337

• ініціативних дослідженнях - - 46 - - - 46
2 участь здобувачів в Олімпіадах 

та конкурсах - 1 1 3 - - 5

3 кількість наукових публікацій 
здобувачів 3 55 77 15 1 - 151

4 кількість здобувачів на 
конференціях 3 54 82 23 65 - 227

Наукові дослідження гуртків здійснюються виходячи із сучасних проблем 
формування глобального освітньо-наукового простору та зорієнтовані на 
вивчення тенденцій розвитку сільського господарства як однієї з основних 
галузей економіки України. Робота гуртків проявляється в участі у щорічних 
міжнародних наукових конференціях, ініціативних дослідженнях.

Наукова робота здобувачів вищої освіти визначається 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.

На ІІ Міжнародному конкурсі студентських науково-дослідних робіт у 
сфері економіки, організованого НДЦ «Прогрес» Комратського Державного 
Університету («Improvement of accounting policy of enterprises of grape sandwine - 
producing industry»), 25.03 2020 у м. Комрат (Республіка Молдова) диплом ІІ
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ступеня отримала студентка інженерно-економічного факультету Ліщенко В. 
(керівник Стоянова-Коваль Світлана)

На Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з галузей знань 
і спеціальностей у 2019/2020 навчальному році:

за спеціальністю 201 -  «Агрономія» диплом ІІІ ступеня отримала студентка 
агробіотехнологічного факультету Боринська О. (керівник Крайнов Олег);

за спеціальністю 204 -  «Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва» диплом ІІІ ступеня отримала студентка факультету ветеринарної 
медицини та біотехнологій Петрова А. (керівник Безалтична Олена);

за спеціальністю 211 -  «Ветеринарна медицина» диплом І ступеня 
отримала студентка факультету ветеринарної медицини та біотехнологій 
Паращук А.І. (керівник Гуменний Олег);

за спеціальністю 212 -  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
диплом ІІІ ступеня отримала студентка факультету ветеринарної медицини та 
біотехнологій отримала Воробей Є. (керівник Півень Ольга).

В Університеті активно діє Рада молодих вчених. Товариство сприяє 
науковій, інноваційній, винахідницькій та іншій творчій діяльності молодих 
науковців, забезпечує представництво, захист і реалізацію професійних, 
інтелектуальних, юридичних і соціально-економічних прав щодо питань 
наукової діяльності, підтримки наукоємних ідей, інновацій та обміну знаннями.

Діяльність Ради здійснюється відповідно до чинного законодавства 
України. Рада молодих вчених Університету координує свою роботу з 
проректором з наукової роботи та міжнародних зв’язків.

Діяльність Ради молодих вчених здійснюється за принципами свободи 
наукової творчості, добровільності членства та виборності керівних органів, 
рівноправності членів, відкритості та колегіальності у роботі, зв’язку навчання та 
науково-дослідної роботи, накопичення і примноження наукового потенціалу 
університету та виховання майбутніх науково -педагогічних кадрів.

Основними завданнями Ради молодих вчених є підтримка наукової 
діяльності молодих вчених, надання організаційної та інформаційної допомоги; 
залучення осіб, які навчаються та працюють в Університеті, до науково - 
дослідницької роботи; започаткування інструментів доаспірантської підготовки 
здобувачів в процесі навчання на другому освітньо-науковому рівні (відкриті 
лекції, мотиваційні тренінги щодо популяризації наукової діяльності); зростання 
активності наукової молоді щодо участі у національних та міжнародних науково- 
технічних заходах; подання пропозицій до Вченої Ради Університету щодо 
кандидатів на отримання іменних стипендій, премій, нагород тощо; методична та 
організаційна підтримка видання наукових праць молодих вчених; сприяння у 
захисті інтелектуальної власності молодих вчених; здійснення громадського 
контролю за дотриманням прав молодих вчених.
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9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО 
СТАНДАРТІВ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Організація освітнього процесу в Університеті здійснюється відповідно до 
Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УП від 01.07.2014 та основних 
чинних нормативно-правових документів Кабінету Міністрів України, 
Міністерства освіти і науки України щодо підготовки здобувачів вищої освіти за 
чотирма відповідними рівнями вищої освіти. Зміст освітніх програм відповідає 
вимогам Міністерства освіти і науки України та чинним стандартам вищої освіти 
за відповідними спеціальностями. Одночасно проводиться доопрацювання 
діючої системи освітнього процесу та узагальнення внутрішньої системи 
забезпечення якості освітнього процесу згідно Ліцензійних умов провадження 
освітньої діяльності.

У зв'язку із затвердженням стандартів вищої освіти: на другому 
(магістерському) рівні вищої освіти за спеціальностями 051 «Економіка», 201 
«Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 «Садівництво та 
виноградарство», були оновлені освітні програми з урахуванням нових 
затверджених стандартів.

Перелік програм, до яких внесено зміни у зв'язку з затвердженням 
стандартів наведено в таблиці 9.1.

Таблиця 9.1
Перелік спеціальностей, до яких внесено зміни у зв’язку із затвердженням

стандартів вищ ої освіти

Ш ифр та назва 
галузі знань

Ш ифр та назва 
спеціальності

Назва освітньої програми

05 «Соціальні та 
поведінкові науки»

051 «Економіка» Економіка

20 «Аграрні науки 
та продовольство»

201 «Агрономія» Агрономія

202 «Захист і 
карантин рослин»

Захист і карантин рослин

203 «Садівництво 
та

виноградарство»

Садівництво та виноградарство
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У 2020 році реалізовано заходи з розробки нових та удосконалення діючих 
нормативних документів, що регламентують освітню діяльність Університету, 
зокрема розроблені, затверджені та введені в дію:

■ Положення про організацію освітнього процесу в Одеському 
державному аграрному університеті (нова редакція);

■ Положення про забезпечення якості освітньої діяльності в Одеському 
державному аграрному університеті (нова редакція);

■ Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін (нова 
редакція);

■ Положення про систему оцінювання успішності навчання здобувачів 
вищої освіти в Одеському державному аграрному університеті (нова редакція);

■ Положення про змішане навчання;
■ Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими 

освітніми потребами у Одеському державному аграрному університеті;
■ Положення про порядок створення та організацію роботи 

Екзаменаційної комісії у Одеському державному аграрному університеті (нова 
редакція);

■ Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Одеського державного 
аграрного університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів), 
(нова редакція);

■ Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній та/або інформальній освіті;

■ Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної 
складової навчальних планів.

З метою організації ступеневості навчання у 2020 році було запроваджено 
спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» 
за початковим (коротким циклом) рівнем вищої освіти, яка отримала достатню 
популярність серед абітурієнтів під час вступу у 2020 році.

З урахуванням вищевказаного, надалі планується запровадження у 2021 
році спеціальностей, наведених у таблиці 9.2.

Таблиця 9.2
Перелік спеціальностей, що передбачені до запровадження у 2021 році

№ з/п Спеціальність Освітня програма Рівень вищої освіти
1. 073 «Менеджмент» Менеджмент у готельно- 

ресторанній справі
Початковий 

(короткий цикл)
2. 193 «Геодезія та 

землеустрій»
Г еодезія та землеустрій Початковий 

(короткий цикл)
3. 201 «Агрономія» Агрономія Початковий 

(короткий цикл)
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З метою виконання Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 
01.07.2014 та Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності в Університеті 
у 2020 році було проведено первинну акредитацію за спеціальністю «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва» (Таблиця 9.3.)

Таблиця 9.3
Результати ліцензування та акредитації спеціальностей 2020 року

№
з/п Спеціальність Освітня програма Рівень 

вищої освіти Результат

1. Технологія 
виробництва і 
переробки продукції 
тваринництва

Технологія 
виробництва і 

переробки продукції 
тваринництва

Третій
(освітньо-
науковий)

Умовно
акредитовано

Формування контингенту здобувачів освіти, відрахування та поновлення 
осіб, які навчаються у закладі освіти, здійснювались відповідно до вимог чинного 
законодавства та діючого положення.

Протягом звітного року здійснювався контроль структурних підрозділів 
Університету відповідно до затвердженої в Університеті системи забезпечення 
якості підготовки фахівців, зокрема, за проведенням проміжних атестацій 
здобувачів освіти, складанням заліків та іспитів здобувачами освіти відповідно 
до рейтингових систем оцінювання знань. Неухильно виконувалися вимоги щодо 
випускної атестації. Крім того, сектор забезпечення якості освіти навчально - 
методичного відділу, згідно зі встановленим графіком, проводив ректорський 
контроль залишкових знань здобувачів освіти (Таблиця 9.4).

Таблиця 9.4
Інформація щодо стану залиш кових знань та компетентностей здобувачів 

вищої освіти з дисциплін, передбачених освітніми програмами першого 
_____ (бакалаврського), другого (магістерського) рівнів вищ ої освіти_____

Абсолютна успішність 
(показник)

Якісна успішність 
(показник)

98,5 67,3

Також у звітному році традиційно проводились взаємовідвідування занять 
науково-педагогічними працівниками Університету з метою переймання 
професійного досвіду колег та вдосконалення педагогічної майстерності.

Робота сектору забезпечення якості вищої освіти у звітному році 
забезпечила: дотримання принципів та процедур забезпечення якості освітнього 
процесу, здійснення моніторингу та періодичного перегляду освітніх програм, 
контроль підвищення кваліфікації педагогічних, наукових і науково- 
педагогічних працівників, моніторинг забезпечення наявності необхідних
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матеріально-технічних та методичних ресурсів і інформаційних систем для 
організації освітнього процесу наявності інформаційних систем для ефективного 
управління освітнім процесом.

Варто відмітити, що для забезпечення якості освіти в Університеті були 
введені ознайомчі заняття «Практикум з фаху» де практикуючі спеціалісти зі 
спеціальностей, серед яких є стейкхолдери освітніх програм, знайомили 
майбутніх фахівців з практичними завданнями, з якими випускники зустрінуться 
після закінчення Університету. Для спеціальності 201 «Агрономія» - Кравцов 
Вячеслав, голова ТОВ «Айсберг»; для спеціальності 193 «Геодезія та 
землеустрій» -  Баранніков Володимир, начальник відділу перспективних 
розробок ТОВ «НВП СПАЙТЕК»; для спеціальності 073 «Менеджмент» -  
Барвінягра Олександр, фінансовий менеджер Миколаївської філії Державного 
підприємства «Центр сертифікації та експертизи насіння і садивного матеріалу»; 
Борисенко Богдан, фахівець з інформаційних систем управління ПАТ 
Акціонерний банк «Південний», Жаріков Євген, керівник Одеської обласної 
організації Товариства Червоного Хреста України.

У звітному році в Університеті було започатковано підготовку здобувачів 
освіти першого (бакалаврського) рівня до єдиного вступного іспиту зовнішнього 
незалежного оцінювання з метою покращення показників складання ЄВІ серед 
здобувачів освіти Університету та їх подальшої можливості продовжити 
навчання на другому (магістерському) рівні вищої освіти. Підготовка проходить 
з урахуванням рівня знань іноземної мови і поділяється на три групи: для 
здобувачів освіти з низьким рівнем вивчення іноземної мови, для здобувачів 
освіти з середнім рівнем вивчення іноземної мови та для здобувачів освіти з 
достатнім та високим рівнем вивчення іноземної мови.

Також між Університетом та Мовним центром «Кембрідж Клуб» було 
заключено договір про співпрацю, метою якого є проведення викладачами 
Університету курсів з іноземної мови з подальшою можливістю проведення на 
базі Університету іспитів та отримання сертифікату володіння іноземної мови на 
рівні B2. Викладачі Університету пройшли навчання та здали іспит з 2 модулів 
Teaching Knowledge Test, перевіривши теоретичні знання комунікативної 
методики викладання англійської мови, що дає їм можливість якісного 
викладання на відповідних курсах.

З метою якісного функціонування та моніторингу системи забезпечення 
якості вищої освіти сектором забезпечення якості освіти навчально-методичного 
відділу було проведено анкетування серед здобувачів усіх рівнів вищої освіти 
Університету, згідно якого була оцінена якість надання освітніх послуг, 
результати наступні: високий рівень 57,1%; достатній рівень 28,6%; задовільний 
рівень 14,3%; незадовільний рівень 0%.
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4.3%

28.6% 57.1%

■ Високий рівень

■ Д остатній рівень

■ Задовільний рівень

■ Н езадовільний рівень

Рис. 9.1. Результати моніторингу системи забезпечення якості вищ ої освіти
серед здобувачів освіти

Для можливості здобувачів освіти реалізувати індивідуальну освітню 
траєкторію у навчальних планах, які були затверджені у 2020 році, було надано 
здобувачам освіти 25% з навчального плану на особистий вибір згідно переліку 
дисциплін блоку вільного вибору здобувача освіти. Після їх вибору на кожного 
здобувача було розроблено і затверджено індивідуальний навчальний план.

Із затвердженням Положення про змішане навчання в Університеті 
з ’явилась нова форма навчання, яка базується на нових педагогічних, методичних 
підходах та розвивається поряд з онлайн-технологіями у сфері освіти, метою 
впровадження якої було:

■ підвищення якості навчання за рахунок оновлення змісту навчання та 
застосування сучасних інформаційно-комунікаційних та інноваційних освітніх 
технологій, у тому числі особистісно-орієнтованого підходу до процесу здобуття 
знань;

■ забезпечення вільного доступу здобувачів вищої освіти різних форм 
навчання до освітніх ресурсів науково-педагогічних працівників Університету;

■ сприяння подальшому самостійному навчанню протягом життя;
■ забезпечення систематичного моніторингу якості освіти.
В рамках удосконалення нових методичних та педагогічних підходів до 

онлайн-навчання та якості освіти в цілому, викладачі та співробітники 
Університету прийняли участь у таких онлайн заходах:

■ Всеукраїнський онлайн-форум «Викладачі 4.0: ефективні підходи 
для дистанційної освіти». Організатор - Центр «Розвиток КСВ» за підтримки 
Servier Ukraine. Захід проходив в рамках ініціативи Пакту заради молоді-2025. 
Партнери: Міністерство молоді та спорту України, UGEN. Під час Форуму було 
обговорено сучасні виклики для викладачів в умовах карантину та отримано 
поради від відомих спікерів щодо покращення навичок для ефективної роботи зі
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здобувачами. Також в рамках Форуму відбулись дискусії із представниками 
держави, бізнесу та закладів освіти про виклики у роботі викладачів в умовах 
карантину та дистанційного навчання, було обговорено сучасні підходи до 
вирішення викликів та розглянуто презентації практичних відео-лекцій від 
експертів.

■ Другий сезон всеукраїнського освітнього проєкту «Teach Me Online» 
для викладачів, орієнтований на підвищення ефективності онлайн-викладання. В 
цьому проєкті було приділено увагу розробці презентацій та підготовці до 
вебінару. Викладачами та експертами проєкту було спільно опрацьовано 
розробку кейсів, які можна використовувати у освітньому процесі.

■ Вебінар «Акредитація: як підготуватися та уникнути помилок?» 
Організатор - Національне агентство із забезпечення якості вищої освіти. Під час 
заходу учасники отримали відповіді на часті запитання, які виникають в процесі 
акредитації освітніх програм.

■ Онлайн-зустріч на тему «Менеджмент в університетах та їх 
міжнародна співпраця». Організатори -  Український Інститут Міжнародної 
Політики у партнерстві з Міністерством освіти та науки України та фондом Г анса 
Зайделя в Україні, Республіці Молдова та Румунії. Під час зустрічі було 
обговорено наступні питання: інновації в системі координат успішного 
університету; міжнародна співпраця для університетів: реалії та перспективи; 
інструменти для підвищення конкуренції закладів вищої освіти та багато інших 
питань щодо організації успішної роботи Університету.

Карантинні умови надали можливість у повному обсязі впровадити форму 
змішаного навчання, яка на період карантинних заборон дала Університету 
можливість проводити освітній процес у форматі лекції -  онлайн. Дана форма 
навчання є гнучкою та дає можливість отримати освіту за будь-яких умов.

Вся інформація стосовно організації освітнього процесу та його 
проходження є в повному доступі на сайті Університету, що набагато полегшує 
процес отримання інформації здобувачами освіти.

Подальший розвиток системи управління якістю в організації освітнього 
процесу в Університеті є стратегічним і пріоритетним напрямом діяльності й 
розвитку Університету. Посилення пріоритету забезпечення якості освіти 
проводилось відповідно до положень Закону України «Про вищу освіту» 
№ 1556-VII від 01.07.2014, а також світового досвіду. Загальні питання 
забезпечення якості викладені в новому Положенні про забезпечення якості 
освітньої діяльності в Одеському державному аграрному університеті.
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10. ДОТРИМ АННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ З 
ОСОБЛИВИМ И ПОТРЕБАМ И

Університет створює умови спеціального доступу до його приміщень та 
забезпечує супровід осіб з особливими освітніми потребами в рамках 
забезпечення виконання національних та внутрішніх нормативно-правових 
вимог щодо прав осіб з особливими потребами, 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; Конституції 
України, законів України: «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» 
№2961-ІУ від 06.10.2005, «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю 
в Україні» № 875-ХІІ від 21.03.1991, «Про освіту» № 2145-УТТТ від 05.09.2017, 
«Про вищу освіту» №1556-УІІ від 01.07.2014, «Про статус ветеранів війни, 
гарантії їх соціального захисту» №3551-XII від 22.10.1993, «Про статус і 
соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 
катастрофи» №796-ХІІ від 28.02.1991 та локальних нормативно-правових актів 
Університету, зокрема, Колективного договору Університету на період 2019
2023 роки, затвердженого Конференцією трудового колективу Університету 
(протокол № 39 від 06.03.2019), зареєстрованого Департаментом праці та 
соціальної політики Одеської міської ради № 11/95-85 від 28.03.2019, Правил 
внутрішнього трудового розпорядку Одеського державного аграрного 
університету, затверджених наказом №52-заг від 06.03.2019, Положення про 
забезпечення доступності та супровід осіб з особливими потребами та інших 
маломобільних груп населення в Одеському державному аграрному університеті, 
затвердженого наказом №403 від 17.12.2019.

Правилами прийому для здобуття вищої освіти в Університеті у 2020 році, 
затвердженими Вченою радою Університету (протокол №6 від 17.12.2019, 
протокол №10 від 28.05.2020) визначено, що у разі подання документів на участь 
у конкурсному відборі особами з особливими освітніми потребами Університет 
має забезпечити відповідні умови для проходження ними вступних іспитів та 
співбесід відповідно до Положення про забезпечення доступності та супровід 
осіб з особливими освітніми потребами та інших мало мобільних груп населення 
в Одеському державному аграрному університеті. Також зазначеними правилами 
передбачено для вступників з числа осіб з порушенням зору (які використовують 
в процесі навчання шрифт Брайля та потребують створення особливої 
(спеціальної) умови за кодом 0205 Переліку особливих (спеціальних) умов, що 
створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах проведення 
зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженого наказом Міністерства 
освіти і науки України, Міністерства охорони здоров’я України від 29.08.2016 № 
1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27.12.2016 за
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№1708/29838), вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, 
іспанської, німецької та французької мов проводяться в Університеті.

Статтею 20 Закону України «Про освіту» № 2145-УШ від 05.09.2017 
визначено, що інклюзивне навчання здобувачів освіти базується на принципах 
недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного залучення 
та включення до освітнього процесу всіх його учасників.

Організація інклюзивного навчання в Університеті здійснюється 
відповідно до порядку, затвердженого Кабінетом Міністрів України, а саме 
згідно із Порядком організації інклюзивного навчання у закладах вищої освіти, 
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України №635 від 10.07.2019.

Університет надає освітні послуги здобувачам освіти на рівній основі, без 
дискримінації, незалежно від віку, громадянства, місця проживання, статі, 
кольору шкіри, соціального і майнового стану, національності, мови, 
походження, стану здоров’я, ставлення до релігії, наявності судимості, а також 
від інших обставин із застосуванням особистісно орієнтованих методів навчання 
та з урахуванням індивідуальних особливостей навчально -пізнавальної 
діяльності усіх здобувачів освіти, рекомендацій індивідуальної програми 
реабілітації особи з інвалідністю (за наявності).

В Університеті прийнято та діє Положення про організацію інклюзивного 
навчання осіб з особливими освітніми потребами у Одеському державному 
аграрному університеті, ухвалене Вченою радою Університету (протокол №12 
від 27.08.2020), затверджене наказом №238-заг від 28.08.2020, яке розміщено на 
сайті за адресою: Головна^П ублічна інформація^Положення та інші
нормативні акти^розділ «Студентоцентричне навчання, викладання та 
оцінювання» (http://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/polozhennya-odau/), за
яким Університет забезпечує доступність і якість освітніх послуг здобувачам 
вищої освіти з особливими потребами з урахуванням здібностей, можливостей, 
бажань та інтересів кожного зі здобувачів шляхом впровадження інклюзивної 
освіти.

Організація освітнього процесу для здобувачів освіти з особливими 
освітніми потребами в Університеті передбачає: створення інклюзивного 
освітнього середовища; забезпечення в разі необхідності розумного 
пристосування; забезпечення доступності інформації в різних форматах; 
забезпечення необхідними навчально-методичними матеріалами та
інформаційно-комунікаційними технологіями для організації освітнього 
процесу; застосування в освітньому процесі на більш прийнятних для здобувачів 
освіти з особливими освітніми потребами методів і способів спілкування із 
залученням відповідних фахівців і педагогічних працівників; приведення 
території Університету, будівель, споруд та приміщень у відповідність з 
вимогами державних будівельних норм, стандартів та правил (зокрема ДБН 
В.2.2-3:2008 «Будинки і споруди. Заклади освіти», ДБН В.2.2-40:2018
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«Інклюзивність будівель і споруд»); розроблення особистісно орієнтованих 
навчальних планів, програм; розроблення методичних рекомендацій, методичних 
посібників щодо психолого-педагогічних особливостей організації навчання, 
створення передумов для соціалізації здобувачів з особливими освітніми 
потребами в умовах інклюзії; розроблення критеріїв оцінювання навчальних 
досягнень здобувачів з особливими освітніми потребами; запровадження 
системної організаційно-методичної, консультативно-роз'яснювальної роботи 
серед керівників структурних підрозділів, науково-педагогічного складу, 
навчально-допоміжного персоналу, студентства щодо забезпечення прав 
здобувачів з особливими освітніми потребами на освіту.

Фінансування інклюзивного навчання та навчально-реабілітаційного 
процесу в Університеті користується переважним правом фінансування 
навчально-реабілітаційної роботи з коштів загального фонду державного 
бюджету, Фонду соціального захисту інвалідів, органів місцевого 
самоврядування та інших джерел згідно з чинним законодавством.

11. СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМ ІЧНЕ СТАНОВИЩ Е 
ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ ТА ЕФЕКТИВНЕ 

ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ЗАКЛАДОМ 
ВИЩ ОЇ ОСВІТИ (ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), ДОТРИМАННЯ 

ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА ПІД ЧАС НАДАННЯ В 
КОРИСТУВАННЯ ІНШ ИМ  ОСОБАМ  ЗАЗНАЧЕНОГО МАЙНА

Фінансово-економічне становище Університету за звітний період може 
бути охарактеризоване в рамках напрямків бюджетної та облікової політики 
закладу. Основні напрями бюджетної політики Університету на 2020 рік 
відповідають чинному нормативно-правовому підґрунтю, зокрема Бюджетному 
кодексу України, актам Уряду, органів місцевого самоврядування та виконавчої 
влади.

Облікова політика як сукупність принципів, методів і процедур, що 
використовуються Університетом для ведення бухгалтерського обліку, 
складання та подання фінансової звітності, проводилась в рамках Закону України 
«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні» від 16.07.1999 № 
996-ХІУ. Облікову політику Університету затверджено відповідними 
розпорядчими документами, погоджено із дотриманням норм законодавства і 
вона є постійною до прийняття змін, передбачених національними положеннями 
(стандартами) бухгалтерського обліку. У звітному періоді облікова політика змін 
не зазнавала.

Стабільне фінансово-економічне становище Університету забезпечується 
за рахунок фінансування з Державного бюджету України та за рахунок власних 
надходжень, а саме:
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■науково-дослідницькі послуги за рахунок укладення господарських 
договорів;

■послуги з контрактного навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення 
кваліфікації кадрів;

■послуги з проживання у гуртожитках;
■ орендна плата;
■доходи від реалізації металобрухту, макулатури тощо;
■надходження коштів від грантів.

У 2020 році, згідно із затвердженим Міністерством освіти і науки України 
кошторисом заплановано отримати 67,8 млн. грн., в тому числі за загальним 
фондом 34,5 млн. грн. за спеціальним фондом (власні надходження) 33,3 млн. грн 
(таблиця 11.1.). Використання коштів загального фонду кошторису наведено у 
таблиці 11.2.

Таблиця 11.1.
План використання кош тів на 2020 рік (зі змінами), грн._________

П оказники
Загальний фонд С пеціальний фонд Разом

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. %

ВИ ДА ТКИ , ВС ЬО ГО 34,5 100,0 33,3 100,0 67,8 100,0

з них

оплата праці та 
нарахування на неї

24,3 70,4 23,6 71,0 47,9 70,7

придбання предметів 
постачання та матеріалів

0,7 2,0 1,6 4,8 2,3 3,4

послуги та роботи 
сторонніх організацій

0,4 1,2 2,5 7,6 2,9 4,3

податки 0,0 0,1 0,3 0,1 0,1

відрядж ення 0,0 0,1 0,2 0,1 0,1

комунальні послуги 3,0 8,7 4,6 13,9 7,6 11,3

придбання обладнання та 
предметів 
довгострокового 
користування

0,0 0,3 1,0 0,3 0,5

стипендії 4,2 12,2 0,4 1,2 4,6 6,8

забезпечення студентів- 
сиріт

1,9 5,5 0,0 0,0 1,9 2,8
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Таблиця 11.2.

Використання кош тів 
загального фонду кошторису за 2020 рік

Показники

2020 рік

затверджено 
кошторисом, 

млн. грн.

фактично отримано, 
млн. грн. %

ВИДАТКИ, ВСЬОГО 34,5 34,5 100,0

з них:
оплата праці та 
нарахування на неї

24,3 24,3 70,4

придбання предметів 
постачання та матеріалів

0,7 0,7 2,0

послуги та роботи 
сторонніх організацій

0,4 0,4 1,2

оплата комунальних 
послуг

3,0 3,0 8,7

стипендії 4,2 4,2 12,2

забезпечення студентів, 
які є сиротами (продукти 
харчування, одяг, 
матеріальна допомога)

1,9 1,9 5,5

За 2020 рік Університетом за надані послуги з освіти, від господарчої та 
виробничої діяльності, за оренду та реалізацію майна отримано 29,8 млн. грн.

Основною доходною частиною власних надходжень є оплата за освітні 
послуги, яка складає 20,7 млн. грн. або 69,5 % від усіх надходжень (таблиця 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. Залишок валютних коштів складає 2021,50 доларів США та 
3747,65 євро.

У 2020 році розпочато грантовий проєкт «Зміцнення матеріально- 
технічного забезпечення ВНЗ для розвитку практичних навичок студентів» на 
суму 270 тис. грн. Кошти, які надійшли в рамках проєкту успішно освоєні.
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Таблиця 11.3.
Надходження та використання кош тів 

спеціального фонду кошторису за 2020 рік
Показники

Сума, 
млн. грн.

%

НАДХОДЖЕННЯ, ВСЬОГО 29,8 100,0

з них:
плата за навчання та науково-дослідні 
послуги

20,7 69,5

проживання у гуртожитках, СОТ 
«Лукомор’я»

7,8 26,3

орендна плата 0,4 1,4
інші надходження (металобрухт, 
благодійні внески, гранти тощо)

0,8 2,8

ВИДАТКИ, ВСЬОГО 29,3 100,0
з них:
оплата праці та нарахування на неї 23,4 79,9
придбання предметів постачання та 
матеріалів

1,4 4,7

послуги та роботи сторонніх організацій 2,1 7,2
відрядження 0,0 0,1
комунальні послуги 1,6 5,6
придбання обладнання та предметів 
довгострокового користування

0,2 0,8

інші видатки (податки, навчання 
співробітників, стипендії тощо)

0,5 1,7

Залишок коштів на кінець року 4,2

Надання у користування нерухомого майна здійснювалось через 
регіональне відділення Фонду державного майна України в Одеській та 
Миколаївській областях згідно вимог чинного законодавства, зокрема ст. 287 
Господарського кодексу України, Законів України «Про оренду державного та 
комунального майна» від 03.10.2019 №2 157-IX, «Про державний бюджет України 
на 2020 рік» від 14.11.2019 року №2 294-ІХ, постанови Кабінету Міністрів України 
«Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 03.06.2020 № 
483.
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Таблиця 11.4
Використання грошових кош тів та майновий стан Університету у 2020 році

П оказник Сума, тис. грн.

С плата податків і внесків (обов’язкових платежів) 
за рахунок кош тів загального та спеціального ф ондів кош торису до Д ерж авного

податок на доходи фізичних осіб 7125,4

військовий збір 596,4
єдиний соціальний внесок 8614,7
податок на додану вартість 1055,0
податок на землю 37,1
податок на воду 0,02
екологічний податок -
інш і податки та збори 20,9

М айновий стан
Н еоборотні активи

основні засоби: 88998,1

1.
залиш кова вартість 23499,7
знос 65498,4
незаверш ені капітальні інвестиції 62,9

нематеріальні активи 307,6
О боротні активи:

запаси 2054,8

дебіторська заборгованість, із неї: 1565,1

2. нарахований і не отриманий дохід по оплаті за  навчання на 
контрактній основі та  оплаті за  проживання в гуртож итках

1052,4

нарахована плата орендарям  за  оренду і комунальні 342,3

періодичні видання, бібліотечний фонд -

податок на додану вартість 170,4

Кредиторська заборгованість, з неї: 5916,6

3.
попередньо сплачені кош ти за  навчання на контрактній 
основі та  прож ивання у гуртож итках

5906,3

попередньо сплачені кош ти за  оренду майна 10,3

Етапність передачі в оренду державного та комунального майна 
передбачає:

■прийняття рішення щодо наміру передачі майна в оренду;
■внесення інформації про потенційний об’єкт оренди до електронної 

торгової системи (ЕТС);
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■прийняття рішення про включення потенційного об’єкта оренди до одного 
із Переліків;

■ опублікування інформації про потенційний об’єкт оренди, щодо якого 
прийнято рішення про включення до одного з Переліків, в ЕТС;

■ розміщення в ЕТС оголошення про передачу майна в оренду;
■проведення аукціону на право оренди майна або передача об’єкта в оренду

без проведення аукціону;
■ укладення та публікація в ЕТС договору оренди.
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 2020 року не проводилась.

Керівництво Університету звернулося із відповідними клопотаннями до 
Одеської міської ради про надання дозволу на розробку проєктів 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, 3 а та вулиця Г ероїв Крут, 17.

За результатами розгляду клопотань Одеською міською радою прийняті 
рішення про надання згоди Університету на розробку проєкту землеустрою щодо 
відведення в постійне користування земельної ділянки за адресою: вулиця Героїв 
Крут, 17.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про закріплення 
нерухомого майна на праві господарського відання за Одеським державним 
аграрним університетом», ректором Університету у 2020 вжиті заходи зі 
звільнення земельних ділянок із під арешту. Так, за клопотанням Університету, 
26.08.2020 Приморським районним судом м. Одеси по справі № 522/7844/17 
постановлена ухвала, якою знятий арешт із земельної ділянки площею 131,81 га. 
(кадастровий номер 5123782000:01:003:0002), що розташована за адресою: 
Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району Одеської області та 
земельної ділянки площею 224,19 га (кадастровий номер 
5123782000:01:003:0003), що розташована за адресою: Молодіжненська сільська 
рада Овідіопольського району Одеської області. Арешти зняті Юридичним 
департаментом Одеської міської ради за заявою Університету.
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12. ПОДАННЯ ЗАСНОВНИКОВІ Щ ОКВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО 
ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ЗАКЛАДОМ ВИЩ ОЇ 
ОСВІТИ (ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), ЗОКРЕМА МАЙНА, НАДАНОГО У 

КОРИСТУВАННЯ ІНШ ИМ  ОСОБАМ

Складання форм фінансової звітності Університетом здійснюється
відповідно до Порядку, затвердженого наказом Міністерства фінансів України 
від 28.02.2017 № 307 «Про затвердження Порядку заповнення форм фінансової 
звітності в державному секторі» та Змін до Національного положення (стандарту) 
бухгалтерського обліку в державному секторі 101 «Подання фінансової 
звітності». Звітність Університету є достовірною, дає чітке і повне уявлення про 
майновий та фінансовий стан і результати діяльності установи.

Складання форм бюджетної звітності Університетом здійснюється
відповідно до Порядку складання фінансової та бюджетної звітності 
розпорядниками і одержувачами бюджетних коштів, звітності фондам 
загальнообов’язкового державного соціального і пенсійного страхування,
затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 24.01.2012 № 44. 
Фінансова та бюджетна звітність подається в установлені терміни за
встановленим графіком.

До Управління з питань державного майна та підприємств Міністерства 
освіти і науки України Університетом у встановлені терміни надавались звіти:

■ Майно-1 - «Перелік об'єктів державного нерухомого майна, які
перебувають на балансі, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, 
та наданні в оренду»;

■ Майно-2 - «Перелік об'єктів державного нерухомого майна, які
перебувають на балансі, підпорядкованих Міністерству освіти і науки України, 
що пропонуються для надання в оренду»;

■ Майно-3 - «Інформація про ефективне використання гуртожитків»;
■ -Майно-4 - «Інформація про хід проведення реєстрації державного майна».
Звітність Університету є достовірною, дає чітке і повне уявлення про

майновий та фінансовий стан і результати діяльності установи.
Станом на кінець звітного періоду в Університеті укладено 23 договори 

оренди нерухомого майна (нежитлових приміщень), у тому числі регіональними 
відділеннями Фонду державного майна України - 21 договір, Університетом (як 
орендодавцем) - 2 договори.

В Університеті загальна площа орендованих приміщень становить 
558,67 кв.м.

89

https://mof.gov.ua/uk


13. ДОТРИМ АННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, СТАТУТУ
ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Дотримання Університетом вимог нормативно -правових актів України, 
зокрема, Законів України «Про колективні договори і угоди» № 3356-ХІІ від 
01.07.1993, «Про порядок вирішення колективних трудових спорів (конфліктів)» 
№ 137/98-ВР від 03.03.1998, «Про освіту» № 2145-УШ від 05.09.2017, «Про вищу 
освіту» №1556-УІІ від 01.07.2014, «Про наукову та науково-технічну діяльність» 
від 26.11.2015 № 848-УІІІ, «Про оплату праці» від 24.03.1995 № 108/95-ВР, «Про 
професійні спілки, їх права та гарантії діяльності» № 1045-ХІУ від 15.09.1999, 
«Про охорону праці» № 2694-ХІІ від 14.10.1992, «Про захист персональних 
даних» № 2297-УІ від 01.06.2010, Кодексу законів про працю України, житлового 
законодавства України, Генеральної тарифної угоди, Галузевої угоди між 
Міністерством освіти і науки України та ЦК профспілки працівників освіти і 
науки України, інших нормативно-правових актів, здійснюється шляхом 
виконання Колективного договору на 2019 -  2023 рік між керівництвом та 
трудовим колективом Університету, затвердженого Конференцією трудового 
колективу Університету (протокол № 39 від 06.03.2019) та зареєстрованого 
Департаментом праці та соціальної політики Одеської міської ради № 11/95-85 
від 28.03.2019 (далі -  Колективний договір).

Колективним договором врегульовані правові, виробничі та трудові 
відносини, питання соціального розвитку колективу, охорони праці та здоров’я 
його членів, посилення соціального захисту працівників Університету, 
здобувачів вищої освіти, аспірантів, інших осіб, які навчаються в Університеті та 
сторони роботодавця.

Основними положеннями Колективного договору є: виробничі та трудові 
відносини, освітня, наукова та науково -технічна діяльність, трудовий договір, 
робочий час та відпочинок, забезпечення ефективної зайнятості, оплата та 
стимулювання праці, охорона праці, безпека життєдіяльності, соціально -трудові 
пільги, гарантії та компенсації, правові гарантії діяльності первинної 
профспілкової організації Університету.

У 2020 році найактуальнішим питанням стали зміни режиму роботи 
Університету через карантин, що вплинуло на основні умови праці: режим 
роботи та оплату труда.

Відповідно до статті 29 Закону України «Про захист населення від 
інфекційних хвороб» ВІД 06.04.2000 № 1645-ІІІ, з метою запобігання поширенню 
на території України гострої респіраторної хвороби СОУГО-19, спричиненої 
коронавірусом SARS-CoV-2 (далі - СОУГО-19), з урахуванням рішення 
Державної комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 
ситуацій від 10.03.2020, на підставі постанови Кабінету Міністрів України від 
02.04.2000 №255 «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України
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від 11 березня 2020 р. № 211», якою з 12.03.2020 до 24.04.2020 на всій території 
України встановлений карантин, Університетом прийнята низка наказів, якими 
визначений режим роботи на період карантину.

Права працівників, які гарантовані Колективним договором, з огляду на 
новий режим роботи через карантин, виконувались Університетом шляхом 
визначення наказом №88-заг. від 27.03.2020 «Про режим роботи Одеського 
державного аграрного університету під час карантину» певних заходів, зокрема:

■встановлено, що працівників, які фактично відсутні на робочому місці з 
30.03.2020 є такими, що не виходять на роботу у зв’язку з простоєм згідно зі 
статтею 34 Кодексу законів про працю України, за якою простій - це 
призупинення роботи, викликане невідворотною силою або іншими 
обставинами;

■ збережений за працівниками Університету середній заробіток за час 
простою, коли виникла виробнича ситуація, небезпечна для життя чи здоров’я 
людей, які його оточують, і навколишнього природного середовища, не з його 
вини, тобто з 30.03.2020 у відповідності до статті 113 Кодексу законів про працю 
України та постанови Кабінету Міністрів України від 08.02.1995 № 100 «Про 
затвердження Порядку обчислення середньої заробітної плати»;

■ вжиті дії з недопущення примусового відправлення працівників у 
відпустки, зокрема без збереження заробітної плати, на період призупинення 
навчання на період карантину;

■ застосований дистанційний режим внутрішнього погодження документів, 
що створюються у паперовій формі, із особами, відповідальними за їх зміст за 
допомогою дистанційних технологій без проставляння візи.

Протягом звітного періоду Університетом неухильно виконувались вимоги 
законодавства та Колективного договору.

Працівники Університету, за винятком мотивованих випадків, 
забезпечуються роботою на повну ставку.

Належно забезпечувався і соціальний захист працівників та розвиток 
соціальної сфери, а саме:

■вчасно (два рази в місяць) виплачувалась заробітна плата працівникам, як 
виконання головної соціальної гарантії працівникам за виконану роботу;

■ забезпечувались безпечні і здорові умови праці, здійснювались заходи 
щодо запобігання виробничому травматизму;

■ створено належний рівень медичного обслуговування, проводились заходи 
щодо зниження захворюваності здобувачів та працівників Університету;

■ вирішувались проблеми забезпечення здобувачів гуртожитками та житлові 
проблеми працівників через гуртожитки для проживання малосімейних 
працівників.

У 2020 році до Первинної профспілкової організації Університету 
звертались працівники Університету з різними питаннями, у тому числі щодо
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надання житлової площі для проживання, встановлення додаткової відпустки, за 
результатом вирішення яких прийняті відповідні рішення у відповідності до норм 
законодавства та положень Колективного договору.

Вирішення трудових спорів за звітний період відбувалось у відповідності 
до положень Кодексу законів про працю України та Колективного договору.

У 2020 році до Комісії по трудовим спорам, що створена та діє в 
Університеті не було жодних звернень від працівників Університету. В 
провадженні Приморського районного суду м. Одеси перебуває цивільна справа 
№ 522/7658/20 за позовом Іванової Алли Сергіївни про скасування
дисциплінарного стягнення та відшкодування моральної шкоди. Станом на дату 
подання Звіту по справі рішення не ухвалене.

З метою приведення діяльності Університету у відповідність із основними 
положеннями Статуту Університету, затвердженого наказом Міністерства освіти 
та науки України від 10.02.2017 №205, на виконання вимог законів України «Про 
освіту» № 2145-УШ від 05.09.2017, «Про вищу освіту» №1556-VII від 01.07.2014 
у звітний період 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:

■ Регламент Вченої ради Одеського державного аграрного університету;
■ Антикорупційна програма Одеського державного аграрного університету;
■ Положення про Наглядову раду Одеського державного аграрного 

університету;
■ Положення про організацію та проведення вступних випробувань в 

Одеському державному аграрному університеті;
■ Положення про предметну екзаменаційну, фахову атестаційну комісії, 

комісію для проведення співбесід Одеського державного аграрного університету;
■ Положення про апеляційну комісію Одеського державного аграрного 

університету з конкурсних предметів та фахових вступних випробувань;
■ Положення про відділ доуніверситетської підготовки та профорієнтації в 

Одеському державному аграрному університеті;
■ Положення про присвоєння почесних звань "Почесний доктор", "Doctor 

honoris causa", "Почесний професор" та "Почесний професор підрозділу" 
Одеського державного аграрного університету;

■ Положення про систему оцінювання успішності навчання здобувачів вищої 
освіти в Одеському державному аграрному університеті;

■ Положення про підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і 
науково-педагогічних працівників Одеського державного аграрного 
університету;
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■ Положення про інститут післядипломної освіти Одеського державного 
аграрного університету;

■ Положення про проведення атестації працівників бібліотеки Одеського 
державного аграрного університету;

■ Положення про навчально-науковий виробничий центр Одеського 
державного аграрного університету;

■ Положення про комісію Вченої ради Одеського державного аграрного 
університету;

■ Положення про службу охорони праці Одеського державного аграрного 
університету;

■ Положення про роботу уповноважених з питань охорони праці Одеського 
державного аграрного університету;

■ Положення про систему управління охороною праці Одеського державного 
аграрного університету;

■ Положення про адміністративно-господарський контроль за охороною 
праці Одеського державного аграрного університету;

■ Положення про Ректорат Одеського державного аграрного університету 
(нова редакція);

■ Положення про відділ кадрів Одеського державного аграрного 
університету (нова редакція);

■ Положення про відділ аспірантури Одеського державного аграрного 
університету (нова редакція);

■ Положення про організацію освітнього процесу в Одеському державному 
аграрному університеті (нова редакція);

■ Положення про організацію підготовки здобувачів вищої освіти на 
третьому (освітньо-науковому) рівні в Одеському державному аграрному 
університеті (нова редакція);

■ Положення про порядок прийому та зарахування на навчання до Одеського 
державного аграрного університету осіб, які проживають на тимчасово 
окупованій території;

■ Положення про уповноважену особу з питань запобігання та виявлення 
корупції в Одеському державному аграрному університеті;

■ Положення про юридичну службу Одеського державного аграрного 
університету;

■ Положення про навчально-методичний відділ Одеського державного 
аграрного університету (нова редакція);

■ Положення про навчально-методичний комплекс Одеського державного 
аграрного університету (нова редакція);

■ Положення про присвоєння вчених звань науковим та науково- 
педагогічним працівникам Одеського державного аграрного університету;
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■ Положення про порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні 
вакантних посад науково-педагогічних працівників Одеського державного 
аграрного університету та укладання з ними трудових договорів 
(контрактів)(нова редакція);

■ Положення про змішане навчання в Одеському державному аграрному 
університеті;

■ Положення про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими 
освітніми потребами у Одеському державному аграрному університеті;

■ Положення про систему внутрішнього забезпечення якості освітньої 
діяльності та якості вищої освіти у Одеському державному аграрному 
університеті (нова редакція);

■ Положення про порядок створення та організацію роботи Екзаменаційної 
комісії у Одеському державному аграрному університеті (нова редакція);

■ Положення про рейтинг науково-педагогічних працівників в Одеському 
державному аграрному університеті;

■ Положення про матеріальне заохочення (преміювання) та надання 
матеріальної допомоги працівникам Одеського державного аграрного 
університету (нова редакція);

■ Положення про наукові школи Одеського державного аграрного 
університету;

■ Положення про порядок друку, видачі та обліку документів і успішне 
закінчення курсів підвищення кваліфікації або курсу за обраним напрямом 
навчання в Одеському державному аграрному університеті;

■ Положення про навчально-науковий інститут біотехнології та 
аквакультури Одеського державного аграрного університету;

■ Положення про протидію булінгу в Одеському державному аграрному 
університеті;

■ Положення про психологічну службу в Одеському державному аграрному 
університеті;

■ Положення про стажування аспірантів, докторантів, наукових та науково- 
педагогічних працівників Одеського державного аграрного університету у 
провідних вищих навчальних закладах та наукових установах за кордоном;

■ Положення про порядок конкурсного відбору кандидатів (науково- 
педагогічних працівників) за програмами академічної мобільності в рамках 
проекту Еrasmus + Одеського державного аграрного університету;

■ Положення про конкурсну комісію з відбору наукових та науково- 
педагогічних працівників Одеського державного аграрного університету для 
участі в програмах академічної мобільності;

■ Положення про приймальну комісію Одеського державного аграрного 
університету на 2021 рік;
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■ Положення про порядок визнання результатів навчання, отриманих у 
неформальній та/або інформальній освіті Одеського державного аграрного 
університету;

■ Положення про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної 
складової навчальних планів Одеського державного аграрного університету.

За звітний період перевіряючими органами у сфері, що розглядається, 
недоліків в роботі Університету за відповідним напрямком не виявлено.

14. ЗАХИСТ ІНФОРМ АЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА

Під час створення комплексної системи захисту інформації, як сукупності 
організаційних і програмно-апаратних засобів, Університет керується базовими 
нормативно-правовими актами України, якими є: Закон України «Про
інформацію» № 2657-ХІІ від 02.10.1992, Закон України «Про захист інформації в 
автоматизованих системах» № 2594-ІУ від 31.05.2005.

В Університеті врегульовані відносини щодо створення, збирання, 
одержання, зберігання, використання, поширення, охорони, захисту інформації.

Сучасні інформаційні технології надають нові можливості з обробки, 
передачі та зберігання інформації та підвищують рівень доступності 
інформаційних ресурсів для користувача. Так, на сайті Університету 
http://osau.edu.ua розміщена загальна та інша актуальна інформація про заклад 
вищої освіти.

На сайті створений і окремий розділ «Публічна інформація», розміщений 
за адресою: «Головна^Публічна інформація», який містить відомості про 
вакантні посади, правовстановлюючі документи, запобігання та протидію 
корупції, положення та інші акти закладу, планова-фінансову документацію, 
актуальну інформацію приймальної комісії, щорічну звітність, умови подання 
інформаційного запиту, інформацію тендерного комітету, документацію з 
цивільного захисту та обліку, вибори ректора 2018року.

На виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації», 
Університет надає публічну інформацію у відповідь на інформаційний запит. На 
сайті в окремому підрозділі за адресою: Головна^Публічна
інформація^Подання інформаційного запиту» зазначено яким чином та за яких 
умов надається публічна інформація, розміщені форми запитів від юридичних, 
фізичних осіб, від об’єднання громадян, форма електронного запиту на 
інформацію.

Як зазначалось у розділі 13 Звіту, на період карантину застосований 
дистанційний режим внутрішнього погодження документів, що створюються у 
паперовій формі, із особами, відповідальними за їх зміст за допомогою 
дистанційних технологій без проставляння візи. Обмін документами,
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інформацією відбувався завдяки сучасних засобів зв’язку - шляхом користування 
месенджерами та корпоративною електронною поштою.

Однак нові технології інформації можуть бути не тільки корисними, але й 
небезпечними для інформаційних систем та мереж.

Інформація має комерційну вартість і тому важливою є проблема її захисту 
від несанкціонованого доступу, через що Університет вживає заходи із 
недопущення правопорушень. Особою, відповідальною за захист інформації в 
електронному вигляді, є інженер з комп’ютерних систем.

Комплексна система захисту інформації включає заходи та засоби, що 
реалізують способи, методи, механізми захисту інформації від: витоку інформації 
технічними каналами (побічні електромагнітні випромінювання і т.п.); 
несанкціонованих дій та несанкціонованого доступу до інформації (підключення 
до апаратури та ліній зв’язку, маскування під зареєстрованого користувача, 
застосування закладних пристроїв чи програм і т.п.); спеціального впливу на 
інформацію (формування полів і сигналів з метою порушення цілісності 
інформації або руйнування системи захисту).

Відділом кадрів та іншими підрозділами Університету, як суб’єктами 
інформаційних відносин та розпорядниками інформації, що володіє інформацією 
про фізичних осіб (працівники та здобувачі вищої освіти), порядок захисту та 
доступу до якої врегульований також Законом України «Про захист 
персональних даних» № 2297-УІ від 01.06.2010, при працевлаштуванні та 
укладенні договорів у 2020 році отримані згоди на обробку персональних даних.

У період проведення вступної кампанії 2020 року приймальною комісією 
Університету забезпечено отримання персональної згоди вступників 
(абітурієнтів) щодо обробки їх персональних даних з питань реалізації ними 
права на здобуття вищої освіти.

Захист інформації відбувається в Університеті і шляхом її надання за 
запитами державних органів, у тому числі правоохоронних, в рамках 
Кримінального процесуального кодексу України від 13.04.2012 №4651-УІ (далі -  
КПК України). У відповідності до ч. 2 ст. 159 КПК України, тимчасовий доступ 
до речей і документів здійснюється на підставі ухвали слідчого судді, суду, що 
покладається в основу відмови в наданні інформації не інакше як за рішенням 
суду. Відповідальною особою за захист інформації з зазначених підстав є 
юрисконсульт Університету.

Порушень вимог законодавства України щодо захисту інформації про 
фізичну особу за період 2020 року не зафіксовано.

Відповіді на листи, запити та звернення державних (контролюючих) 
органів надавались із урахуванням вимог вказаних законів з дотримання прав 
осіб.

У звітному періоді, на підставі Типової інструкції з діловодства в 
міністерствах, інших центральних та місцевих органах виконавчої влади,
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затвердженої постановою Кабінету Міністрів України № 55 від 17.01.2018, в 
Університеті розроблено та введено в дію на підставі наказу ректора № 155 -заг. 
від 25.06.2020 Інструкцію з діловодства, якою встановлені загальні положення 
здійснення діловодства, вимоги щодо документування управлінської інформації 
та організації роботи з документами, створеними в паперовій формі, незалежно 
від способу фіксації та відтворення інформації, яка міститься в документах, 
включаючи їх підготовку, реєстрацію, облік і контроль за виконанням.

15. ДОТРИМ АННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ ВИМОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ В УСТАНОВЛЕНІ 

СТРОКИ ВИМОГ ОРГАНІВ, Щ О ЗАБЕЗПЕЧУЮ ТЬ ЗДІЙСНЕННЯ 
ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ , ТА ЇХ ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ

В розрізі дотримання вимог законодавства у сфері фінансово-господарської 
діяльності, відповідний контроль забезпечує Південний офіс Державної 
аудиторської служби України згідно положень Бюджетного кодексу України, 
Закону України «Про основні засади здійснення державного фінансового 
контролю в Україні» від 26.01.1993 №2939-ХІІ, постанови Кабінету Міністрів 
України від 03.02.2016 № 43 «Про затвердження Положення про Державну 
аудиторську службу України».

Фінансовий контроль за діяльністю Університету здійснюється за певними 
напрямками: 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; 
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; виконанням 
функцій з управління об’єктами державної власності; усуненням виявлених 
недоліків і порушень.

Університетом достовірно ведеться оперативний та бухгалтерський облік, 
складаються затверджені форми місячної, квартальної та річної звітності. При 
складанні звітності Університетом надається достовірна та повна інформація про 
майновий та фінансовий стан, результати діяльності, господарські операції з 
грошовими коштами, розрахунками та зобов’язаннями у встановлені строки.

У 2020 році перевірок фінансово-господарської діяльності та інших видів 
фінансового контролю Університету не проводилось.
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16. ВИКОНАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ ВИМОГ ОРГАНІВ 
ДЕРЖ АВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ ) У СФ ЕРІ ГОСПОДАРСЬКОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ ВИМОГ ЗАСНОВНИКА

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про 
затвердження Річного плану здійснення заходів державного нагляду (контролю) 
Міністерством освіти і науки України на 2020 рік» № 1495 від 29.11.2019 
Університет був включений до переліку суб’єктів господарювання з середнім 
ступенем ризику на предмет перевірки додержання ліцензіатом вимог 
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти.

У період з 02.03.2020 до 06.03.2020 відбулась планова перевірка 
Міністерства освіти і науки України, за результатами роботи якої складений 
відповідний акт № 10.3-12-28 від 06.03.2020.

На виконання наказу Міністерства освіти і науки України «Про результати 
планової перевірки Одеського державного аграрного університету» № 100-л від 
12.03.2020, Університетом розроблений план заходів з усунення порушень вимог 
законодавства у сфері вищої освіти, виявлених за результатами проведення 
планового заходу державного нагляду (контролю) щодо дотримання суб’єктом 
господарювання вимог законодавства у сфері освітньої діяльності, що підлягає 
ліцензуванню у сфері вищої освіти в період з 02.03.2020 до 06.03.2020, який було 
затверджено та введено в дію наказом ректора № 90 -заг. від 31.03.2020.

Усунення порушення за результатами перевірки контролюючого органу 
оглянуті у відповідних розділах Звіту.

Виконання Університетом вимог органів державного нагляду у сфері 
господарської діяльності регламентується нормами Закону України № 877-У від 
05.04.2007 «Про основні засади державного нагляду (контролю) у сфері 
господарської діяльності», який визначає правові та організаційні засади 
здійснення державного нагляду (контролю), Господарським кодексом України. 
Відповідними нормативно-правовими актами сформовано єдине узгоджене 
правове поле, яким регулюється порядок проведення контрольних перевірок 
різних видів господарської діяльності Університету, механізму прийняття рішень 
та вчинення дій контролюючими органами за наслідками проведення ними 
перевірок.

Університет провадить господарську діяльність згідно чинного 
законодавства України, Статуту Університету та інших внутрішніх нормативних 
актів.

З підстав встановлених Законом України «Про основні засади державного 
нагляду (контролю) у сфері господарської діяльності» № 877-V від 05.04.2007 
позапланових перевірок у 2020 році не було.
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ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області у звітному періоді була 
проведена перевірка Університету у сфері техногенної безпеки, про що складено 
акт з переліком виявлених порушень. Станом на кінець звітного періоду 
порушення усунені на 75% від зазначених в акті за результатами перевірки. На 
даний час в процесі розробки знаходяться проєкти евакуаційного освітлення 
гуртожитків та навчальних корпусів. В план господарської діяльності на 2021 
календарний рік включено усунення всіх зауважень у зв'язку з довготривалістю 
та необхідністю залучення значних фінансових вкладень і ресурсів.

Для забезпечення дотримання санітарних норм та правил провадження 
освітньої діяльності Університетом ініційовано позапланову перевірку 
ГУ Держпродспоживслужби в Одеській області щодо відповідності навчальних 
корпусів діючим вимогам санітарного законодавства. За результатами санітарно- 
епідеміологічного обстеження навчальних корпусів Університету складено Акт 
№5196 від 25.11.2020, в якому встановлено відповідність приміщень 
Університету вимогам санітарного законодавства для здійснення освітньої 
діяльності закладів освіти.

17. ВЖ ИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 
ЗАКЛАДОМ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ, ЗМ ІЦНЕННЯ 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 реалізації стратегічного плану та перспективних напрямів 
розвитку Університету, на виконання рішення Вченої ради, відповідно до вимог 
Закону України «Про вищу освіту» №2 1556-УП від 01.07.2014, Статуту Одеського 
державного аграрного університету, затвердженого наказом Міністерства освіти 
і науки України №205 від 10.02.2017, згідно з новою структурою Університету, 
затвердженою наказом №330-заг від 10.10.2019 і введеною в дію з 01.01.2020 та 
наказом №211 від 04.08.2020 проведено оптимізацію структурних підрозділів 
Університету відповідно до яких:

1. Створено:
■ Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури.
■ Коледж управління біоресурсами.
■ Інститут післядипломної освіти.
■ Навчально-науковий виробничий центр.
■ Відділ доуніверситетської підготовки та профорієнтації.
■ Психологічну службу.
■ Службу внутрішнього аудиту.
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■ Юридичну службу.
■ Службу з питань цивільного захисту.
■ Військово-мобілізаційна служба.

3. Перейменовано:
■ «Факультет ветеринарної медицини та біотехнологій» на «Факультет 

ветеринарної медицини».
■ «Кафедру фізіології, біохімії та мікробіології» на «Кафедру фізіології, 

патофізіології та біохімії».
■ «Кафедру нормальної і патологічної анатомії та патофізіології» на 

«Кафедру нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії».
■ «Кафедру епізоотології та паразитології ім. професора Атамася В.Я.» на 

«Кафедру епізоотології, паразитології та мікробіології ім. професора В.Я. 
Атамася».

■ «Відділ головного інженера» на «Служба головного інженера».
■ «Навчальний відділ» на «Навчально-методичний відділ».
■ «Канцелярію» на «Відділ діловодства та архівного зберігання документів».
■ «Відділ охорони праці» на «Службу охорони праці».
Після проведення реорганізації збільшена кількість структурних 

підрозділів Університету.
Штатний розпис новостворених структурних підрозділів сформовано за 

рахунок штатних одиниць перейменованих та реорганізованих структурних 
підрозділів.

Переведення працівників здійснювалось за їх письмовою згодою із 
збереженням умов трудових договорів або контрактів та із збереженням раніше 
встановлених надбавок і доплат, відповідно до законодавства України.

Протягом 2020 року структурними підрозділами розроблено та 
удосконалено 48 внутрішніх нормативно-правових документа Університету (з
них 12 у новій редакцій), які розглянуто та затверджено на Вченій раді. Докладно 
про відповідні документи надано інформацію у п. 13 Звіту.

Вчена рада Університету у 2020 році працювала згідно із затвердженим 
планом роботи, на 2019-2020 н. р. враховуючи принципи освітньої діяльності 
відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УП від 01.07.2014. 
План роботи Вченої ради охоплював усі напрями діяльності Університету: 
методичний, науковий, навчально-виховну роботу, міжнародні зв’язки, кадрові 
питання, студентське самоврядування, профорієнтаційну роботу, організацію 
педагогічної практики тощо.

Протягом 2020 року відбулося всього 10 засідань Вченої ради 
Університету, на яких розглянуто понад 150 питань навчально-методичного, 
виховного, наукового, кадрового, фінансового і господарського спрямування, з 
яких прийнято зважені рішення у напрямку вдосконалення управління 
Університетом. До головних питань, над реалізацією яких проведена робота у
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звітному році відносено: До головних питань, над реалізацією яких проведена 
робота у звітному році віднесено:

■ Внесення змін до правил прийому вступної компанії 2020 року 
Університету.

■ Затвердження концепцій освітньої діяльності на 2020-2021 н.р за 
відповідною спеціальністю в Університеті.

■ Затвердження освітньо-професійних, освітньо-наукових програм та 
навчальних планів на 2020-2021 н.р., за якими проводиться освітня діяльність в 
ОДАУ.

■ Результати перевірки на академічний антиплагіат кваліфікаційних 
магістерських робіт.

■ Аналіз стану навчальної та наукової роботи зі здобувачами-громадянами 
інших держав.

■ Представлення до вчених звань.
■ Виконання кошторису за 2019 рік та затвердження фінансового плану на 

2020 рік.
■ Затвердження Логотипу Університету.
■ Підсумки зимової екзаменаційної сесії та завдання щодо удосконалення 

навчального процесу.
■ Затвердження навчальних планів курсів підвищення кваліфікації в 

ОДАУ.
■ План та перспективи науково-дослідної роботи науково-педагогічного 

працівників, аспірантів та докторантів університету на 2020 рік.
■ Результати пробного рейтингового тестування НПП в Університеті.
■ Робота методичних комісій факультетів і методичної ради Університету 

в 2019-2020 н.р.
■ Підсумки проведення атестації випускників 2020 року.
■ Представлення до іменних академічних стипендій Президента України 

та Верховної Ради України.
■ Стан і шляхи удосконалення кураторської роботи в Університеті.
■ Робота студентської ради Університету.
■ Стан виконання рішень Вченої ради університету у 2019 -2020 н.р.
■ Готовність аудиторного фонду до 2019-2020 н.р.
■ План ліцензування нових спеціальностей в Університеті.
■ Оголошення конкурсу на заміщення вакантних посад науково- 

педагогічних працівників в Університеті та затвердження складу конкурсної 
комісії.

■ Внесення змін до складу Вченої ради Університету.
■ Результати вступної компанії у 2020 році.
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■ Результати прийому до аспірантури в Університеті у 2020 році.
■ План роботи відокремлених структурних підрозділів Університету.
■ План підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників ОДАУ.
■ Стан підготовки навчальних корпусів та гуртожитків до зимового 

періоду.
■ Затвердження тем дисертацій, наукових керівників та індивідуальних 

планів роботи аспірантів.
■ Затвердження науково-дослідних тем кафедр.
■ Рекомендацію до друку монографії, навчальних посібників.
■ Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників Університету.
■ Звіт про науково-дослідну роботу науково-педагогічних працівників і 

аспірантів Університету у 2020 році.
■ Внесення змін до назви кафедр факультету ветеринарної медицини.
■ Створення періодичного електронного наукового журналу 

«Економічний вісник Причорномор’я».
■ Підсумки господарської діяльності Університету за 2020 рік та план 

робіт на 2021 рік.
■ Затвердження правил прийому до Університету у 2021 році тощо.
07 липня 2020 р. на засіданні Вченої ради заслухано питання «Про підсумки 

роботи Вченої ради, проаналізовано результати роботи всіх структурних 
підрозділів Університету та стан виконання рішень Вченої ради. Також на цьому 
ж засіданні Вченої ради представлено підсумки пробного рейтингового 
оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників за попередній 
навчальний рік та відмічено першу п’ятірку лідерів у рейтингу.

27 серпня 2020 року розглянуто особливості організації освітнього процесу 
в Університеті у першому семестрі 2020-2021 н.р. та визначено пріоритетні 
завдання Університету на 2021 рік в рамках Стратегічного плану розвитку 
Університету на 2019-2024 н.р.

Розроблено план роботи Вченої ради Університету на 2020-2021 н.р., який 
після колективного детального обговорення затверджено на засіданні Вченої 
ради 06 жовтня 2020 р. Також всіма структурними підрозділами Університету 
розроблено заходи, які відповідають сучасним вимогам, креативно налаштовані 
на динамічну роботу, орієнтовані на сучасну студентську молодь.

Упродовж поточного року обрано за конкурсом 16 осіб на заміщення 
вакантних посад, а саме: на посаду директора навчально-наукового інституту -  1 
особа; на посаду завідувача кафедри -  7 осіб; на посаду професора -  1 особа; на 
посаду доцента -  5 осіб; на посаду асистента -  2 особи.

Вченою радою Університету за звітний період атестовано 8 науково - 
педагогічних працівників. Вчене звання присвоєно 6 особам:

■ Тарасенко Людмилі -  вчене звання професора по кафедрі ветеринарної 
гігієни, санітарії і експертизи;
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■ Панікару Ігорю -  вчене звання професора по кафедрі епізоотології та 
паразитології;

■ Решетніченку Олександру -  вчене звання професора по кафедрі 
ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза;

■ Сусолу Руслану -  вчене звання професора по кафедрі технології 
виробництва і переробки продукції тваринництва;

■Івановій Аллі- вчене звання доцента по кафедрі менеджменту;
■ Булишевій Дар'ї -  вчене звання доцента по кафедрі геодезії та 

природокористування.
Подано 2 атестаційні справи для розгляду на засіданні Атестаційної колегії 

Міністерства щодо присвоєння вченого звання:
■ Петренко Ользі -  вчене звання доцента по кафедрі економічної теорії і 

економіки підприємства.
■ Шабатурі Тетяні -  вчене звання професора по кафедрі економічної теорії і 

економіки підприємства.
Надано 73 відзиви на автореферати дисертацій, з них 20 -  на докторські 

дисертації, 53 -  на кандидатські дисертації. Офіційними опонентами виступали: 
Крюкова Ірина -  2, Юркевич Євген, Хреновськов Едуард, Дяченко Олексій, 
Тарасенко Людмила, Мілкус Борис, Шабатура Тетяна по 1 разу.

Задоволено клопотання щодо виплат 2 здобувачам Університету іменних 
академічних стипендій Президента України (Кропивці Настасії, Федірці Тетяні), 
1 здобувачці -  іменної академічної стипендії Верховної Ради України 
(Степановій Валентині).

Головними завданнями 2020 року у сфері управління та зміцнення 
фінансово-господарської і трудової дисципліни були:

■ Аналіз та формування резерву на заміщення керівних посад, зокрема, 
завідувачів кафедр.

■ Унормування розподілу ставок між факультетами/навчально-науковими 
інститутами/ кафедрами, відповідно до контингенту здобувачів вищої освіти та 
обсягів навчального навантаження.

■ Залучення випускників Університету, аспірантів, наукової молоді до 
науково-педагогічної роботи в Університеті.

■ Реалізація заходів щодо покращення роботи адміністративно - 
господарської частини, залучення кваліфікованих робітничих кадрів, зменшення 
плинності персоналу.

■ Реалізація заходів Стратегічного плану розвитку Одеського державного 
аграрного університету на 2019-2024 роки.
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Досягнення колективу Університету здобули визнання на державному 
рівні: за заслуги перед українським народом колектив Одеського державного 
аграрного університету нагороджено Грамотою Верховної Ради України від 
30.09.2020 № 706-к (Рисунок 17.1.).

Рис.17.1. Грамота Верховної Ради України

Фінансово-господарська дисципліна ґрунтується на дотриманні 
Бюджетного, Податкового, Господарського, Цивільного кодексів України, 
Законів України, Указів Президента, Постанов Кабінету Міністрів України, 
наказів і розпоряджень Міністерства освіти і науки України, Міністерства 
фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади та місцевого 
самоврядування.

Згідно з п. 1.2 Правил внутрішнього трудового розпорядку Університету 
трудова дисципліна базується на свідомому й сумлінному виконанні 
працівниками своїх трудових обов’язків і є невід’ємною умовою ефективної 
праці та результативності освітнього процесу. Трудова дисципліна в Університеті 
забезпечується створенням необхідних організаційних та економічних умов для 
нормальної ефективної роботи, свідомим ставленням до праці, а також 
заохоченням до сумлінної роботи.

В 2020 р. здійснювався контроль над зміцненням трудової дисципліни 
працівників, неухильним виконанням Правил внутрішнього трудового 
розпорядку, зокрема за робочим часом та його використанням. Згідно з п. 7.1 
Правил внутрішнього трудового розпорядку за зразкове виконання обов’язків, 
сумлінне ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі, за досягнення
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високих результатів у науковій, науково -педагогічній та інноваційній діяльності 
при підготовці фахівців та за інші досягнення в роботі, окремі працівники були 
заохочені наступним чином:

■ оголошення подяки;
■ нагородження грошовою премією;
■ нагородження Почесною грамотою.
Заохочення оголошувались наказами ректора, а відповідні записи (у 

вигляді подяк і грамот) заносились в трудову книжку працівника (за його власним 
бажанням). Під час використання засобів заохочення працівників, Університет 
забезпечував поєднання матеріальних і моральних стимулів до праці.

За виконанням Правил внутрішнього трудового розпорядку Університету 
здійснюється контроль, спрямований на підвищення ефективності праці та 
зміцнення трудової дисципліни. Трудова дисципліна в Університеті 
забезпечується методами переконання та заохочення до сумлінної праці, а до 
порушників дисципліни застосовуються заходи дисциплінарного впливу.

Відповідно до ст. 149 Кодексу законів про працю України та Правил 
внутрішнього трудового розпорядку, працівники, до яких застосовувались 
дисциплінарні стягнення, своєчасно ознайомлювались з такими наказами. За 
звітний період шість працівників були притягнені до дисциплінарної 
відповідальності - їм оголошено догани.

Звільнення усіх категорій працівників в звітному році відбулось згідно 
чинного законодавства. В 2020 році фактів поновлень на роботі працівників за 
рішенням суду, звільнених з ініціативи Університету, не було. Також відсутні 
випадки притягнення працівників Університету до кримінальної та/або 
адміністративної відповідальності.

Діяльність Університету здійснюється виключно в межах чинного 
законодавства України. Протягом 2020 року у зв’язку зі змінами в законодавчій 
базі, задля вдосконалення управління в Університеті, покращення рівня освітньої 
та науково-дослідницької роботи внесені зміни до низки чинних нормативних 
документів, що регулюють діяльність Університету.

Ефективність управління досягається шляхом чіткого дотримання 
структури підпорядкування та виконання завдань, покладених на кожний 
структурний підрозділ.

З метою зміцнення договірної дисципліни відповідними структурними 
підрозділами, а саме юридичною службою, бухгалтерією, відділом матеріально - 
технічного забезпечення, державних закупівель та договірних відносин постійно 
проводиться: аналіз господарської діяльності, юридична експертиза документів, 
дії спрямовані на усунення порушень договірних зобов'язань та своєчасне 
проведення претензійно-позовної роботи. Юридичною службою здійснюється 
постійний контроль за правильним застосуванням в Університеті нормативно- 
правових актів та перевірка на відповідність законодавству проєктів нормативно -
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правових актів та інших документів, що готуються структурними підрозділами 
Університету.

З метою поліпшення трудової дисципліни Університету створюються 
необхідні організаційні та економічні умови для високопродуктивної праці та 
роз'яснювальна робота щодо наслідків порушення трудової дисципліни.

Рішення щодо змін умов праці, соціального розвитку колективу 
погоджуються з Первинною профспілковою організацією Університету, 
розглядаються звернення щодо правових і соціальних проблем працівників 
Університету та в місячний термін повідомляється про результати розгляду. 
Відповідальними особами Університету постійно надається правова допомога 
працівникам усіх структурних підрозділів щодо питань застосування трудового, 
пенсійного законодавства та інших правових питань. В терміни, передбачені 
законодавством опрацьовуються звернення та запити фізичних та юридичних 
осіб і надаються відповіді на претензії та відзиви, заявлені до Університету.

Згідно Закону України «Про захист персональних даних» № 2297-УІ від 
01.06.2010 в Університеті здійснюється обробка персональних даних 
працівників, осіб, які навчаються, шляхом надання згоди суб'єкта персональних 
даних (документоване, письмове, добровільне волевиявлення щодо надання 
дозволу на обробку даних відповідно до сформульованої мети їх обробки).

Штатний розпис Університету складено та затверджено відповідно до 
діючого законодавства України в розрізі структурних підрозділів та 
найменування посад. Загальна кількість штатних одиниць згідно відповідного 
документу становила 482,8 одиниць.

В розрізі заходів щодо вдосконалення управління Університетом на 
виконання Стратегічної цілі № 1 «Формування контингенту здобувачів вищ ої 
освіти на засадах моделі «U2P-освіта», що передбачає надання якісних 
освітніх послуг кожному громадянину, мотивованому до особистісного 
розвитку інтелектуального потенціалу» (далі -  СЦ №1) Стратегічного плану 
розвитку Університету на 2019-2024 роки в звітному періоді було реалізовано та 
розпочато роботу над впровадженням наступних заходів:

■ «Повний аналіз доцільності та актуальності існуючих освітніх програм, 
модифікація їх структури згідно трендів ринку праці» - проведено аналіз 
переважної більшості освітньо-професійних програм освітніх ступенів 
«бакалавр» та «магістр», проведено оновлення змістовного наповнення 4 
програм та умов вільного вибору дисциплін з врахуванням існуючих трендів 
освітнього процесу.

■ «Трансформація структури існуючих та відкриття нових спеціальностей із 
врахуванням вподобань стейкхолдерів, маркетингових досліджень розвитку 
виробництва та необхідності захисту природоресурсного потенціалу країни» - 
відкрито освітню програму «Кінологія» на платформі спеціальності «Технологія
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виробництва та переробки продукції тваринництва як перспективного та 
затребуваного напрямку вищої освіти України.

■ «Відкриття STEM-спеціальностей та модифікація існуючих 
(«Агроінженерія», «Геодезія та землеустрій») згідно їх цільової функції» та 
«Дзеркальне відкриття спеціальностей освітнього рівня молодшого бакалавра 
для відкриття можливостей швидкого навчання спеціалістів» - в навчальному 
процесі спеціальності «Геодезія та землеустрій» для всіх здобувачів введено 
додатковий курс практичної підготовки щодо використання безпілотних 
літальних апаратів та проведення обробітку знімків з метою подальшого 
картографування. На етапі внутрішньої експертизи знаходяться ліцензійні справи 
з відкриття освітньої програми «Менеджмент готельно-ресторанної справи», 
«Геодезія та землеустрій» і «Агрономія» початкового рівня вищої освіти.

■ «Поєднання стандартних та нестандартних форм навчання та геймифікація 
навчального процесу для розкриття спеціальних компетентностей» та 
«Проведення 40% аудиторних занять із зміненим підходом до змісту лекційних 
курсів та навчальних модулів гуманітарних та економічних дисциплін в 
напрямку розширення креативних завдань, нестандартного вирішення проблем 
та розвитку інноваційних фахових компетентностей» впроваджені в 
Університеті в розрізі викладання дисциплін науково-педагогічними 
працівниками економічних кафедр з широким використанням інтерактивних 
методів навчання, що викликають зацікавленість, розкривають творчі здібності 
та стимулюють пізнавальну і практичну діяльність учасників заняття. До таких 
методів, що активно використовуються в Університеті відносяться: метод «Case 
Studies» (ситуаційне навчання), рольові ігри, командна робота, тренінги, бізнес- 
симуляції, «мозковий штурм», дебати і дискусії з актуальних проблем 
менеджменту тощо. Також в розрізі гейміфікації навчального процесу та 
наочного представлення матеріалу у якості пілотного проєкту впроваджено 
проведення поточного контролю з дисциплін за методикою гри в UNO, 
пояснення матеріалу на прикладі гри Monopoly, введення завдання розробки 
інфографіки із вимогою ігрового підходу як елементу візуалізації етапу 
навчального курсу в процесі підготовки до модульних контрольних робіт.

■ «Щосеместрове опитування здобувачів вищої освіти щодо якості 
організації освітнього процесу» - в результаті опитування здобувачів вищої 
освіти, проведеного у терміни 02.2020-12.2020 (було опитано 60% здобувачів 
очної форми навчання за допомогою онлайн-анкетування) 79,5% здобувачів із 
числа опитаних відмічають високий та середній рівень якості надання освітніх 
послуг». В розрізі оцінки ефективності застосовуваних методів і методики 
викладання дисциплін 49,5% опитаних визначає високий рівень відповідного 
показника, 47,7% - середній. Відповідний інструмент дозволив у звітному періоді 
оцінити ефективність якості надання освітніх послуг, а у наступному -  
запровадити зміни в освітньому процесі для підвищення якісних показників.
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■ «Розширення англомовних освітніх програм на першому освітньому рівні 
до 20%, на другому -  до 40%, на третьому - до 20%» - розроблена англомовна 
освітня програма зі спеціальності 211 «Ветеринарна медицина».

■ «Впровадження вебінарів та відкритих лекцій-ігор соціокультурного 
спрямування для формування самоусвідомлення здобувачів та розвитку «soft 
skills» - впроваджено проведення систематичних розважальних заходів, 
тематичних фестивалів, майстер-класів. В умовах карантинних обмежень 
переважна більшість заходів була проведена онлайн, зокрема студентські брейн- 
ринги, творчі зустрічі, літературні заходи з нагоди 150-річчя з дня народження 
Лесі Українки, конкурс «Намалюй свою писанку», фотоконкурс «Весняний 
нестримний дух», Всеукраїнський фестиваль «Софіївські зорі», університетський 
кінофестиваль тощо. За ініціативи та підтримки ректора запроваджено конкурс 
«Краща кімната нашого гуртожитку».

■ «Заснування мовних клубів з проведенням онлайн-лекцій для здобувачів» 
- в Університеті створено мовний клуб на базі мовного центру «Кембрідж Клуб» 
для проведення курсів з іноземної мови з подальшою можливістю проведення на 
базі Університету іспитів та отримання сертифікату володіння іноземної мови на 
рівні B2. Засновано мовний клуб для підготовки здобувачів Університету до здачі 
єдиного вступного іспиту з іноземної мови на безоплатній основі.

■ «Модифікація всіх освітніх програм та кваліфікаційних вимог 
провадження освітньої діяльності згідно міжнародних стандартів провадження 
освітньої діяльності та орієнтацією на потреби ринку праці для досягнення 
високого рівня академічної мобільності і конкурентоспроможності здобувачів» - 
оновлено та модифіковано 40% освітньо-професійних програм І та ІІ рівнів вищої 
освіти і 30% - ІІІ.

■ «Вдосконалення нормативно-правової бази, методичного забезпечення і 
вимог до написання академічних текстів до чинної нормативної бази 
провадження освітньої діяльності, принципів та засад академічної 
доброчесності» - дотримання академічної доброчесності виконується згідно 2 
оновлених Положень - Положення про запобігання та виявлення академічного 
плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних 
роботах у Одеському державному аграрному університеті та Положення про 
академічну доброчесність в Одеському державному аграрному університеті, а 
також завдяки роботі Комісії з питань академічної доброчесності та етики і 
використання послуг сервісу Strike Plagiarism.

■ «Проходження акредитації системи внутрішнього забезпечення якості 
освітньої діяльності» - оновлене Положення, що регулює відповідну діяльність; 
створено сектор забезпечення якості освіти навчально -методичного відділу, яким 
здійснювався моніторинг якості освітньо-професійних і робочих програм, 
методичного забезпечення; запроваджена перевірка на унікальність тексту 
випускових робіт здобувачів і наукових праць; проведено онлайн опитування
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щодо якості надання освітніх послуг різного спрямування; введено рейтингову 
оцінку роботи працівників Університету; поступово сформована культура якості 
надання освітніх послуг.

■ «Повне наповнення онлайн-ресурсу Moodle навчально-методичним 
забезпеченням освітнього процесу» - онлайн платформа Moodle на 85% 
наповнена навчальним матеріалом в розрізі очної форми та на 100% - в розрізі 
заочної форми навчання з врахуванням необхідності оприлюднення робочих 
програм, силабусів, поточного та підсумкового контролю, лекційного та 
методичного матеріалу.

■ «Створення онлайн-довідника корисних посилань щодо забезпечення 
навчального процесу додатковою літературою, оформлення посилань, 
правильним управлінням своїм часом» - розпочато роботу над створенням 
єдиного інформаційного ресурсу шляхом додання на офіційний веб-сайт 
фундаментальної бібліотеки Університету розділів «Українські наукові журнали 
у базах даних Scopus та Web of science», «Фахові видання України», Приклади 
оформлення списку літератури згідно ДСТУ 8302:2015».

■ «Вдосконалення методики оцінювання знань здобувачів з врахуванням 
базисних складових: прозорості, змістовності, сучасності, компетентності» - 
оновлено ключовий внутрішній нормативний акт Університету з відповідного 
напрямку - Положення про систему оцінювання успішності здобувачів вищої 
освіти в Одеському державному аграрному університеті із врахуванням 
відповідних базисних складових.

■ «Модифікація навчальних програм в розрізі збільшення частини 
практичної компоненти» - в навчальний процес впроваджено спеціальні курси 
практичної підготовки «Системи штучного інтелекту» на спеціальності 
«Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва», «Ветеринарна 
медицина», «Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза» та «Безпілотні літальні 
апарати» відповідно на спеціальність «Геодезія та землеустрій».

■ «Залучення фахівців-практиків до навчального процесу шляхом введення 
«Лекційних тижнів з залученням практичних фахівців» за всіма 
спеціальностями» - на спеціальностях «Менеджмент», «Агрономія», «Захист і 
карантин рослин», «Садівництво та виноградарство» проводився курс занять із 
різними фахівцями практиками. В свою чергу на спеціальностях «Технологія 
виробництва та переробки продукції тваринництва», «Ветеринарна медицина», 
«Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза», «Геодезія та землеустрій» - 
впроваджено спеціальний курс практичної підготовки.

■ «Залучення фахівців з виробництва (як потенційних роботодавців) до 
формування освітніх програм, навчальних планів, робочих програм навчальних 
дисциплін та практик» - в процесі оновлення освітньо-професійних програм 
спеціальностей Університету фахівці з виробництва приймали участь в їх

109



модифікації шляхом експертування практичної компоненти та надання рецензій 
на освітньо-професійні програми.

■ «Створення навчальних об’єктів з VR-обладнанням для візуалізації 
виробничих, технологічних потужностей і процесів пов’язаних з 
життєдіяльністю біологічних об’єктів та способів впливу на організми (хірургія, 
терапія, розтин тощо)» - Університетом подано заявку «SportPoint - BG-UA Health 
Nations» на участь у конкурсі проєктних ініціатив (що оголосило Міністерство 
закордонних справ Республіки Болгарія через Посольство Республіки Болгарія в 
рамках офіційної допомоги розвитку Республіки Болгарія), в рамках якої 
передбачено облаштування навчального класу із VR-обладнанням. Розпочато 
співробітництво із міжнародною мережею за гуманну освіту InterNICHE та 
«Лікарі проти експериментів на тваринах» (DAAE) щодо практичної підтримки і 
допомоги викладачам спеціальності «Ветеринарна медицина» та «Ветеринарна 
санітарія і експертиза» в заміні експериментів на тваринах шляхом придбання 
комплектів існуючих альтернативних методів. Наразі Університет очікує на 
надходження пакету альтернатив для дисципліни «Фізіологія тварин».

■ «Оновлення інфраструктури комп’ютерної мережі (монітори, системні 
блоки, додаткове обладнання, сервери тощо)» - придбано 39 одиниць відповідної 
техніки для забезпечення безперешкодної комп'ютеризації освітнього процесу, 
що докладно описано в р.4 Звіту.

■ «Вдосконалення існуючої єдиної електронної навчально-наукової онлайн- 
платформи для забезпечення повноцінного існування та роботи власних 
електронних кабінетів здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних 
працівників» - онлайн платформа навчання Moodle у звітному періоді була 
вдосконалена шляхом: актуалізації версїї згідно випуску оновлень; оновлення 
операційної системи та оновленні комплектації серверу, на якому вона 
встановлена; встановлення сертифікату безпеки (SSL) та постійного 
встановлення плагінів для різноманітних задач науково-педагогічного 
персоналу, що виникали в процесі вдосконалення їх навчальних курсів.

■ «Вдосконалення, модернізація та постійне оновлення змістовного 
наповнення офіційного веб-сайту Університету, орієнтованого на споживача» - 
змінено інтерфейс офіційного веб-сайту, модифіковано мобільну версію його 
використання, проведено аналітику використання офіційного веб сайту 
здобувачами та зацікавленими особами для подальшого вдосконалення 
структури та візуального представлення інформації.

■ «Забезпечення наповнення інформацією офіційного веб-сайту на 
українській та англійській мовах одночасно» - забезпечено повний літературний 
переклад основного розділу для абітурієнтів «Хочу в ОДАУ» на англійську мову. 
Триває перевірка та оновлення інформації інших розділів.

■ «Розширення переліку курсів підвищення кваліфікації Інституту 
післядипломної освіти ОДАУ природничими напрямками з інтеграцією ІТ -
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технологій та потреб сучасного ринку праці» - перелік курсів Інституту 
післядипломної освіти розширено шляхом впровадження курсів з напрямку 
кінології, іпотерапії (разом із професійно-технічним училищем «Імперія»), 
бджільництва, практичного інтернет-маркетингу та декоративного садівництва з 
основами ландшафтного дизайну, геодезії.

■ «Створення електронних навчальних курсів для забезпечення є-
всіх форм навчання для провадження дистанційного навчання та 

сприяння змішаному навчанню (до 20% є -^ гп^ )»  - онлайн платформа 
дистанційного навчання Moodle наповнена вихідним матеріалом для проведення 
змішаного навчання, триває вдосконалення навчальних курсів відеоматеріалами 
та інтерактивними інструкціями для забезпечення у повному обсязі дистанційної 
освіти.

■ «Підписання договорів про співпрацю із зарубіжними країнами та 
впровадження подвійних і спільних дипломів із зарубіжними університетами» - 
в розрізі укладення договорів про співпрацю у науковому та освітньому 
напрямках активність Університету підвищена на 15%, що докладніше 
висвітлено в р.5 Звіту.

■ «Постійний внутрішній аудит дотримання вимог академічної 
доброчесності» - проводиться Комісією з питань академічної доброчесності та 
етики, що діє в Університеті на постійній основі.

■ «Публікація у відкритому доступі на офіційному веб-сайті ОДАУ 
документів щодо порядку, методик, вимог та інструкцій провадження 
навчального процесу» - на офіційному веб-сайті Університету (http://osau.edu.ua/) 
у розділах «Положення та інші акти ОДАУ», «Освітній процес» та «Студентам» 
висвітлена та постійно оновлюється необхідна нормативна і рекомендаційна 
інформація щодо провадження освітнього процесу.

■ «Створення інформаційно-аналітичної бази закладів середньої освіти, 
коледжів та технікумів, її постійний моніторинг та безперервне повідомлення про 
події Університету» - відповідну базу створено, тримає робота над постійним 
оновленням та вдосконаленням структури подання інформації.

■ «Постійний моніторинг вподобань майбутніх абітурієнтів з метою 
прогнозування контингенту здобувачів вищої освіти» - співробітниками 
Університету з економічних спеціальностей разом із консультантами у сфері 
маркетингу у звітному періоді проведено повну аналітику актуальності і 
доцільності інформаційного наповнення та контенту соціальних мереж Instagram 
та Facebook як основних джерел розповсюдження інформації для абітурієнтів. За 
допомогою відповідної аналітичної інформації за умов її постійного оновлення 
передбачено прогнозування вступної кампанії 2021 Університету та корегування 
профорієнтаційних заходів.

■ «Вдосконалення надання інформаційних послуг з питань прийому на 
навчання шляхом побудови інфографіки, випуску коротких відеороліків з
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простим алгоритмом дій в процесі вибору спеціальностей, вступу та навчання в 
ОДАУ» - за ініціативи науково-педагогічних працівників Університету та 
консультантів у сфері маркетингу проведено аналіз ключових запитів пошукових 
систем за тематиками спеціальностей Університету, розроблено план випуску та 
розпочато зйомки блоків відеопрезентацій з актуальних напрямків ветеринарного 
та інженерного спрямування.

■ «Впровадження дистанційної системи підготовчих курсів з переліку 
дисциплін для абітурієнтів віддалених регіонів» - в Університеті вдруге 
розпочато роботу курсів з підготовки до Державної підсумкової атестації та 
Зовнішнього незалежного оцінювання як в очній формі, так і дистанційно за 
бажанням абітурієнтів (http://osau.edu.ua/kursy-pidgotovky-do-zno/).

■ «Поширення інформації про заходи, що проводяться на базі Університету 
у мережі Інтернет, інших засобах масової інформації» та «Вдосконалення 
організації ведення офіційних сторінок у соціальних мережах Facebook та 
Instagram із врахуванням єдиного стилю ОДАУ, вподобань сучасної молоді щодо 
популяризації діяльності та орієнтирів міжнародної освітньої спільноти» - розділ 
«Новини» офіційного веб-сайту постійно оновлюється відповідною 
інформацією, триває робота над розробкою контент-планів та дизайну для 
соціальних мереж, враховуючи різницю у основній цільовій аудиторії та 
різноманітність інформації.

■ «Вдосконалення системи PR-заходів, вдосконалення атрибутики та 
брендування рекламної продукції з метою популяризації діяльності 
Університету» - проведено повний ребрендинг Університету - затвердження 
нового логотипу, шрифтів, макетів друкованої та сувенірної продукції, 
розроблено проєкт брендбуку Університету.

■ «Збільшення контингенту осіб другого та третього освітнього рівня до 30% 
за рахунок покращення умов надання освітніх послуг на першому та другому 
рівнях та популяризації науково-педагогічної діяльності» - кількісний склад 
здобувачів третього освітньо-наукового рівня за звітний період збільшився на 
44%, другого -  на 2%.

■ «Залучення школярів до університетського життя протягом отримання 
ними середньої освіти шляхом проведення майстер-класів, курсів (шкіл для 
ознайомлення зі спеціальностями), виставок, ярмарок, конкурсів на базі ОДАУ» 
- було проведено 2 цикли тижневих курсів «Школа юного ветеринара» та 
«Наукові пікніки» для ознайомлення школярів з перевагами ветеринарного та 
аграрного напрямку вищої освіти.

■ Участь у міських і регіональних акціях та заходах, що проводяться 
органами місцевого самоврядування, виконавчої влади та громадськими 
організаціями щодо озеленення території міста, охорони навколишнього 
природного середовища, культури утримання тварин та інших заходів 
природничого характеру» - в рамках соціального проєкту «Юний ветеринар»
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серед учнів 6-11 класів проводились лекції щодо гуманного ставлення до тварин 
та підвищення культури їх утримання; завідувачем кафедри нормальної і 
патологічної анатомії та патофізіології Коренєвою Жанною щотижнево в рамках 
договору з Одеським обласним гуманітарним центром позашкільної освіти та 
виховання проводяться заняття з школярами 13-16 років щодо наукових основ 
ветеринарної медицини; ректор Університету Брошков Михайло включений до 
складу робочої групи Одеського регіону для планування ефективного 
землеробства в регіонах північного Причорномор’я України в умовах суттєвих 
кліматичних змін за результатами роботи круглого столу на тему «Прогноз змін 
клімату та їх впливу на агропромисловий комплекс області на майбутні 5 років. 
Раціональне планування сільськогосподарського виробництва в умовах клімату».

Отже, серед 54 заходів СЦ №1 Стратегічного плану розвитку Університету 
на 2019-2024 роки над 40-ма ведеться робота з реалізації та подальшого розвитку. 
Ступінь досягнення показників результативності наведений у таблиці 17.1.

В розрізі заходів щодо вдосконалення управління Університетом на 
виконання Стратегічної цілі № 2 «Модернізація системи управління 
Університетом з урахуванням передових вітчизняних та світових практик, 
спрямованої на безперервне удосконалення якості освіти як  пріоритетного 
вектору забезпечення конкурентоспроможності» (далі -  СЦ №2) 
Стратегічного плану розвитку Університету на 2019-2024 роки в звітному періоді 
було реалізовано та розпочато роботу над впровадженням наступних заходів:

■ «Контроль за виконанням цілі щодо партнерства викладачів та студентів у 
процесі навчання» - проводився шляхом впровадження анкетування здобувачів 
та контролю викладання дисциплін сектором забезпечення якості освіти 
навчально-методичного відділу.

■ «Розробка механізмів виховання майбутніх випускників-лідерів у вибраній 
ними галузі» - психологічною службою та проректором з науково-педагогічної 
та виховної роботи розроблено механізм діагностування психологічних чинників 
успішності групової діяльності за методиками, спрямованими на виявлення 
співвідношення різних станів «Я», визначення потенціалу комунікативної 
імпульсивності, виявлення комунікативних і організаторських здібностей та 
схильностей, вивчення соціально-психологічної установки особистості. За 
результатами проведено діагностичне дослідження з кандидатами, які подали 
свої кандидатури до участі у виборах в органи студентського самоврядування у 
звітному періоді.
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Таблиця 17.1.

Досягнення показників результативності СЦ1
№ Н азв а індикатору С тан та обсяги досягнення
1. Заснування L2S освіти. Сформовано концепт та план заходів керівників 

структурних підрозділів в напрямку L2S освіти, 
запроваджено студентоцентричні основи навчання, 
підвищено якість надання освітніх послуг в розрізі 

вдосконалення методики викладання дисциплін.
2. Зростання контингенту 

студентів до 30%.
Контингент осіб, що навчався в Університеті за звітний 

період збільшився на 13%.
3. Збільшення іноземних 

громадян, що навчаються в 
ОДАУ щонайменше на 20%.

Контингент іноземних громадян в Університеті за звітний 
період збільшився на 16%.

4. Впровадження сучасних форм 
надання освітніх послуг.

Запроваджено та відпрацьовано механізм змішаної форми 
навчанння, створено первинну матеріально-технічну базу 

для впровадження інклюзивного навчання.
5. Забезпечення «агрошерінгу» як 

спільного використання 
природних ресурсів в системі 

тріади «Освіта-наука- 
виробництво»

Заключено договори із 11 стейкхолдерами на наукових 
супровід господарської діяльності, що є основою 

впровадження «агрошерінгу».

6. Інтеграція сучасної моделі 
освітнього процесу в розрізі 
приведення освітніх програм 
до міжнародних стандартів.

Оновлення освітніх програм у звітному році проводилось з 
врахуванням перспектив подальшого впровадження 

спільних та подвійних дипломів з відповідних 
спеціальностей із країнами ЄС.

7. Впровадження англійської 
мови у навчальний процес до 

30% дисциплін.

Розроблена англомовна освітня програма зі спеціальності 
«Ветеринарна медицина».

8. Діджиталізація основних 
складових освітнього процесу.

Закуплено 39 одиниць обладнання, подано проєктну заявку, 
в рамках якої передбачено облаштування VR-аудиторії та 

налагодження співробітництва із міжнародною мережею за 
гуманну освіту InterNICHE та «Лікарі проти експериментів 
на тваринах» (DAAE) в заміні експериментів на тваринах 

шляхом придбання комплектів альтернатив. В рамках 
науково-технічного кластеру «Причорноморський» 
започатковано роботу з впровадження програмних 

комплексів аналізу даних космічного сегмента далекого 
супутникового зондування територій 
сільськогосподарського призначення.

9. Розширення спектру надання 
послуг Інститутом 

післядипломної освіти як 
інструменту lifelong education.

Збільшено кількісний показник навчальних курсів, що 
організовані Інститутом післядипломної освіти в 2 рази.

10. Забезпечення повного 
виконання та автоматизації 
контролю за дотриманням 

вимог академічної 
доброчесності.

Дотримання академічної доброчесності виконується в 
Університеті завдяки узгодженої роботи Комісії з питань 

академічної доброчесності та етики і використання послуг 
сервісів перевірки Unicheck та Strike Plagiarism.

11. Успішне проходження 
акредитації системи 

внутрішнього забезпечення 
якості освітньої діяльності.

Здійснюється завдяки роботі сектора забезпечення якості 
освіти навчально-методичного відділу.

12. Адаптація освітнього процесу 
до сучасних вимог.

Відкрито освітню програму «кінологія», впроваджено 
основи геймифікації та едьютейнменту в навчальний процес 

та модифікації освітньо-професійних програм до потреб 
міжнародного ринку праці, продовжено співпрацю зі 

стейкхолдерами.
114



■«Контроль за доведенням інформації по вертикалі до співробітників та 
здобувачів вищої освіти» забезпечувався шляхом створення та використання 
корпоративної пошти @osau.edu.ua.

■«Забезпечення комунікацій між викладачами, співробітниками, 
студентами із започаткуванням при цьому форумів для обговорення проблемних 
питань» впроваджене у звітному періоді шляхом активізації роботи в онлайн- 
платформі дистанційного навчання та створенні відповідних форумів за 
допомогою спеціальних можливостей відповідного програмного забезпечення в 
розрізі кожної дисципліни. Також активно використовувались спільні 
викладацько-студентські чати у Viber, Whatsapp, Telegram для швидкого 
розповсюдження інформації та надання відповідей на запити здобувачів.

■«Оприлюднення всіх рішень управлінських структур та керівників 
відповідних підрозділів на офіційному веб-сайті Університету або через засоби 
електронного зв’язку» - на офіційному веб-сайті Університету в розділі 
«Публічна інформація» оприлюднено нормативні акти та основні розпорядчі 
документи діяльності Університету, поточні документи розповсюджуються до 
виконавців та співробітників для ознайомлення за допомогою новоствореної у 
звітному році корпоративної пошти.

■«Створення єдиної мережі поштових скриньок працівників ОДАУ для 
оптимізації роботи» - створена корпоративна пошта, особисті електронні 
скриньки для всіх структурних підрозділів Університету на основі домену 
Університету у вигляді ім'я@osau.edu.ua.

■«Щорічна звітність керівників структурних підрозділів про результати 
роботи і виконання планів відповідних підрозділів та складових Документу» - 
відповідний механізм контролю та стимулювання до якісного виконання 
обов'язків запроваджено у звітному році щодо усіх структурних підрозділів на 
засіданнях ректорату згідно плану.

■«Реформування структури адміністративно -управлінського персоналу 
ОДАУ з розподілом повноважень, прав та обов’язків» - у зв'язку із необхідністю 
диференціації обов'язків та розподілу повноважень у звітному році змінено назву 
посади та відповідні посадові обов'язки «Проректора з правової та господарської 
роботи» на «Проректора з господарської роботи», а також додано посаду 
помічника ректора з юридичних питань. З метою інтенсифікації розвитку 
спеціальності 204 здійснено відокремлення її від факультету у окремий 
навчально-науковий інститут із призначенням керівника.

■ «Координація повного та вчасного виконання рішень керівництва, органів 
управління Університетом та дотримання вимог законодавства у сфері освіти та 
науки» проводиться керівництвом постійно з урахуванням змін законодавства та 
тенденцій провадження освітньої діяльності.

■«Вдосконалення нормативної бази діяльності Університету у розрізі 
забезпечення нормативно-правових вимог провадження освітньої діяльності в
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Україні, соціальної політики та якісного рівня надання освітніх послуг» - 
оновлено, або розроблено та затверджено вперше 48 внутрішніх нормативних 
актів для забезпечення повноцінного провадження освітньої діяльності в рамках 
законодавчого поля.

■ «Контроль розробки планів розвитку на рівні структурних підрозділів та 
їх відповідності Документу» - 80% кафедр розроблено плани діяльності кафедр 
на рік в рамках Стратегічного плану розвитку Університету на 2019-2024 роки.

■«Делегування частини повноважень ректора іншим посадовим особам з 
чітким ієрархічним розподілом» та «Оптимізація повноважень і відповідальності 
управлінських структур» відбулись в результаті вдосконалення форми угод в 
розрізі посадових обов'язків та підписання нових контрактів із проректором з 
господарської роботи, проректором з наукової роботи і міжнародних зв'язків, 
директором навчально-наукового інституту біотехнологій та аквакультур, 7-ма 
завідувачами кафедр.

■«Посилення впливу робочих, дорадчих органів та Вченої ради на 
діяльність Університету» - змінено склад Вченої ради Університету для 
посилення значущості та ефективності роботи відповідного органу та узгоджено 
розширення членів Наглядової ради у зв'язку з потребою у модернізації 
провадження освітньої, наукової, господарської та виховної діяльності 
Університету.

■«Залучення студентства при прийнятті стратегічних рішень для посилення 
його впливу на діяльність Університету» - здобувачі вищої освіти у звітному 
періоді приймали активну участь в розвитку Університету шляхом їх членства у 
складі Вченої ради Університету та через проведення щомісячних зустрічей з 
керівництвом для обговорення важливих питань і внесення пропозицій.

■«Розробка програми нового будівництва, комплексної реконструкції та 
розвитку матеріально-технічної бази Університету» - реконструйовано, 
відремонтовано та відновлено 9 об'єктів в навчальних корпусах, створено 
майданчик, навчальну базу, площадку, місце для відпочинку здобувачів, 
продовжено процес заміни застарілих дверей та вікон на нові, на фінальній стадії 
ремонтні роботи із створення університетської клініки ветеринарної медицини, 
проведені ремонтні роботи на багатопрофільній лабораторії ветеринарної 
медицини, створена інфраструктура для різних видів навчально-практичних 
напрямків освітнього процесу (утримання тварин, переробка гною, пасіка тощо), 
проведено внутрішні ремонтні роботи для відновлення та покращення роботи 
їдалень навчальних корпусів №4 та №3.

■ «Щоквартальне проведення вебінарів, дискусійних панелей та інших 
заходів щодо демократизації, академічної доброчесності, запобігання корупції, 
соціалізації навчання при розвитку и2Р  освіти в ОДАУ» - проведено цикл 
онлайн-зустрічей з проректорами та здобувачами щодо академічної
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доброчесності, лекція для співробітників «Запобігання та виявлення корупції в 
закладах вищої освіти».

Отже, серед 21 заходу СЦ №2 Стратегічного плану розвитку Університету 
на 2019-2024 роки над 17-ма ведеться робота з реалізації та подальшого розвитку. 
Ступінь досягнення показників результативності наведений у таблиці 17.2.

Таблиця 17.2.
Досягнення показників результативності СЦ2____________

№ Н азва індикатору С тан та обсяги досягнення

1. Входження у ТОП-100 
вітчизняного рейтингу 

державних закладів вищої 
освіти за якісними показниками 

надання освітніх послуг.

Підняття у рейтингу «Топ-200 Україна» на 7 
позицій.

2. Створення визнаного бренду 
ОДАУ.

Ребрендинг Університету проведено, концепція 
просування на базі маркетингових досліджень 

впроваджується.
3. Створення та підтримка 

потужної інформаційної 
платформи відкритого доступу 
до публічної інформації ОДАУ.

Офіційний веб-сайт Університету постійно 
оновлюється актуальною публічною інформацією 

згідно вимог контролюючих органів і засновника та 
за запитом здобувачів -  новими розділами, 

затребуваними стейкхолдерами.
4. Забезпечення високого рівня 

працевлаштування випускників 
за спеціальностями та більшості 

позитивних відгуків від 
виробників про їх роботу.

Налагоджено співпрацю та заключено договори із 
11 організаціями приватного сектору, що 

зацікавлені у науковому супроводі їх діяльності та 
відборі на роботу кваліфікованих випускників.

5. Висока оцінка діяльності 
керівництва ОДАУ з боку 

науково-педагогічних 
працівників за результатами 

анонімного анкетування.

В результаті проведення онлайн анкетування 
працівників Університету щодо оцінки діяльності 

керівництва встановлено, що більше 70% опитаних 
в цілому задоволені діяльністю керівництва, 

роботою в Університеті та ефективністю вирішення 
проблемних питань.

6. Успішне виконання щорічних 
планів реалізації Документу.

Внутрішні плани реалізації розроблені з 
врахуванням термінів навчального року, оцінка 
успішності їх виконання буде проведена в липні 

2021 року.

В розрізі заходів щодо вдосконалення управління Університетом на 
виконання Стратегічної цілі № 3 «Формування нової кадрової політики, 
метою якої є підтримка високого рівня професіоналізму, соціальний 
розвиток колективу, максимальне розкриття потенціалу кожного 
працівника, збереження традицій та утвердження корпоративної культури» 
(далі -  СЦ №3) Стратегічного плану розвитку Університету на 2019-2024 роки в 
звітному періоді було реалізовано та розпочато роботу над впровадженням 
наступних заходів:
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■«Запровадження додаткового фінансування аспірантів та докторантів у 
вигляді преміювання за статті у виданнях, що індексуються у БД Scopus та/або 
Web of Science Core Collection, перемоги у хакатонах та стартапах, участь у 
міжнародних проєктах протягом навчання та іншій діяльності, що підвищує 
рейтинг Університету» - розроблено та затверджено Положення про рейтингове 
оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедри,
факультету/інституту Одеського державного аграрного університету, а також 
оновлено Положення про матеріальне заохочення (преміювання) та надання 
матеріальної допомоги працівникам Одеського державного аграрного 
університету, що забезпечує нормативні підстави здійснення відповідного 
фінансування. 2 аспіранти та 10 здобувачів премійовано у звітному році за 
досягнення в процесі навчання та наукової роботи.

■ «Створення науково-дослідних ділянок на базі ОДАУ та підприємств- 
партнерів для забезпечення ефективної дослідницької роботи та високоякісних 
досліджень молодих учених» - на земельних ділянках Університету проведено 
дослідницьку роботу з вивчення адаптаційних можливостей за умов посухи 21 
гібриду соняшнику, 2 гібридів кукурудзи та 2 сортів ячменю; проведено роботи 
зі створення теплиці для забезпечення практичної підготовки та наукових 
досліджень способів вирощування культур у закритому ґрунті різними методами; 
створена інфраструктура для облаштування міні равликової ферми для наукових 
досліджень розвитку відповідних молюсків; споруджено та облаштовано пасіку 
для утримання, розведення, дослідження життєвого циклу та продуктів 
життєдіяльності бджіл; розроблено та започатковано випробування установки з 
переробки гною в органічні добрива; розпочато роботи зі створення дослідної 
лабораторії штучного запліднення свиней.

■ «Працевлаштування аспірантів/докторантів ОДАУ в Університеті після 
захисту дисертації на здобуття наукових ступенів доктора філософії і доктора 
наук» - 3-ох аспірантів та випускників аспірантури було працевлаштовано в 
Університет.

■«Надання міждисциплінарного консультування як працівниками ОДАУ, 
так і зовнішніми фахівцями в підготовці та захисті дисертацій на здобуття 
наукових ступенів доктора філософії і доктора наук» - у ході підготовки до 
захисту дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук 
Душак Майі отримано міждисциплінарне консультування зовнішніх фахівців, а 
саме: адвоката Пейчевої Сніжани щодо окремих юридичних питань
організаційно-правових форм підприємств України та фахівців ТОВ "Сумський 
машинобудівний завод" щодо антикризового управління підприємством в період 
кризових явищ, зокрема карантинних обмежень; у ході підготовки до захисту 
дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук 
Безалтичної Олени отримано міждисциплінарне консультування фахівців СТОВ 
«Агрофірма Петродолинське» щодо підвищення комфорту корів в умовах
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температурного стресу та способів оцінювання стресостійкості телят в період дії 
технологічного стресу.

■«Перегляд системи критеріїв визначення кваліфікації, фахового рівня та 
результатів діяльності науково-педагогічних працівників із врахуванням 
додаткових пунктів: рівень публікаційної активності у виданнях, що
індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection; індекс Гірша, 
індивідуальний рівень у міжнародних рейтингових списках, рівень знання 
іноземної мови; підготовка аплікаційних форм при поданні на міжнародні 
конкурси; патентна діяльність; видання наукових праць іноземними мовами; 
керівництво молодими вченими в розрізі їх наукової та творчої діяльності; участь 
у наукових конкурсах тощо», «Розробка накопичувальної системи обліку якісних 
показників результативності підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників» та «Впровадження внутрішньої автоматизованої рейтингової 
системи оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників» - розроблено 
та затверджено Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково- 
педагогічних працівників, кафедри, факультету/інституту Одеського державного 
аграрного університету, згідно якого забезпечено перегляд системи критеріїв 
визначення кваліфікації, фахового рівня та результатів діяльності науково- 
педагогічних працівників.

■«Корегування педагогічного навантаження залежно від іншої діяльності 
працівника (організаційна, профорієнтаційна, наукова робота)» - Положення про 
рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедри, 
факультету/інституту Одеського державного аграрного університету передбачає 
врахування всіх видів діяльності науково -педагогічних працівників Університету 
з врахуванням відповідних показників при розрахунку інтегрального показника 
рейтингу.

■«Розвиток діяльності профспілкової організації у розрізі надання 
матеріальної допомоги всім працівникам залежно від потреб та наявних коштів» 
- діяльність Первинної профспілкової організації Університету у звітному році 
була направлена на сприяння надання житлової площі для проживання 
співробітникам Університету, активізацію виділення матеріальної допомоги.

■ «Надання часу для безкоштовного перебування у спортивній залі ОДАУ 
та використання спортивного інвентаря для оздоровлення працівників» - 
відремонтована спортивна зала та тренажерний зал Університету відкриті для 
працівників у робочі дні. В рамках розвитку міської інфраструктури проєкт 
«Облаштування стадіону для гри в стрітбол та майданчика для бадмінтону» на 
муніципальній платформі «Соціально активний громадянин» обрано 
переможцем, що дасть смогу облаштування соціально доступної спортивної 
інфраструктури біля навчального корпусу №4. У 2021 році передбачено 
відповідне облаштування та працівники Університету матимуть доступ до 
відповідного спортивного майданчика.
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■«Розвиток міжнародної академічної мобільності шляхом пошуку нових 
закладів-партнерів та консультування при написанні аплікаційних форм щодо 
участі у відповідних програмах» - у 2020 році Університетом виграно 2 конкурси 
у рамках програми Еразмус+ К107 (академічна мобільність) з європейським 
Природничо-гуманітарним університетом м. Сьєдельце (Польща) та 
Університетом Ататюрк (Республіка Туреччина), заключено 2 договори 
(Аграрний університет м. Пловдів Республіки Болгарія та Університет Ататюрк 
Республіки Туреччина), одним із завдань яких передбачено розвиток академічної 
мобільності.

■«Моніторинг стану та аналіз діяльності викладачів у розрізі потреб 
удосконалення навичок володіння іноземною мовою та забезпечення 
проходження ними у Центрі вивчення іноземних мов ОДАУ на базі Мовного 
центру «Cambridge Club» курсів та отримання сертифікатів, що підтверджують 
рівень володіння англійською мовою згідно з загальноєвропейськими 
рекомендаціями» - 3 викладачі Університету пройшли навчання та здали іспит з 
2 модулів Teaching Knowledge Test, перевіривши теоретичні знання 
комунікативної методики викладання англійської мови, що дає їм можливість 
якісного викладання на відповідних курсах.

■ «Підвищення кваліфікації працівників в розрізі рівня володіння 
інформаційно-комунікаційними технологіями та необхідності їх впровадження у 
навчальних процес» - співробітниками кафедри обліку та оподаткування 
Університету в звітному періоді розроблено курс «Інформаційні системи та 
технології» з поглибленим вивченням Microsoft Office та його можливостей в 
освітній діяльності, який передбачено до проходження науково-педагогічними 
працівниками Університету.

Отже, серед 24 заходів СЦ №3 Стратегічного плану розвитку Університету 
на 2019-2024 роки над 14-ма ведеться робота з реалізації та подальшого розвитку. 
Ступінь досягнення показників результативності наведений у таблиці 17.3.

В розрізі заходів щодо вдосконалення управління Університетом на 
виконання Стратегічної цілі № 4 «Створення інноваційного та безпечного 
освітнього середовища як  високоорганізованого соціального простору, 
комфортного для продуктивної освітньої, наукової та громадської 
діяльності» (далі -  СЦ №4) Стратегічного плану розвитку Університету на 2019
2024 роки в звітному періоді було реалізовано та розпочато роботу над 
впровадженням наступних заходів:

■ «Створення консультаційних Центрів для надання послуг соціально 
незахищеним верствам населення в системі діяльності об’єднаних 
територіальних громад» - передбачено до реалізації в межах Стратегічного плану 
в рамках новоствореної у звітний період університетської клініки ветеринарної 
медицини.
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Таблиця 17.3.
Досягнення показників результативності СЦ3____________

№ Н азва індикатору С тан та обсяги досягнення

1. Реалізація та розвиток системи 
10% кадрового резерву серед 

молодих науковців.

3-ох аспірантів та випускників аспірантури було 
працевлаштовано в Університет, 4 кандидати наук 

-  молоді вчені прийняті на посаду доцента за 
результатами конкурсного відбору.

2. Створення дієвої системи 
соціальної допомоги та 
економічних гарантій 

самореалізації всіх співробітників 
ОДАУ.

Виконання відповідного індикатору забезпечує 
розроблене та затверджене у звітному році 

Положення про рейтингове оцінювання діяльності 
науково-педагогічних працівників, кафедри, 
факультету/інституту Одеського державного 

аграрного університету.
3. Зростання рівня знань англійської 

мови науково-педагогічними 
працівниками ОДАУ на рівні не 

меншому за В2 згідно 
сертифікатів, що підтверджують 
рівень володіння англійською 

мовою в розрізі 
загальноєвропейських 
рекомендацій (до 20%)

4-ма науково-педагогічними працівниками 
підтверджено просунутий рівень володіння 

англійською мовою (В2).

4. Досягнення в переважної 
більшості науково-педагогічних 

працівників не менше, ніж 5 видів 
та результатів професійної 
діяльності, передбачених 
ліцензійними умовами 

провадження освітньої діяльності.

Станом на кінець звітного періоду у 75% науково- 
педагогічних працівників Університету 

забезпечено 5 та більше видів та результатів 
професійної діяльності, передбачених 

ліцензійними умовами провадження освітньої 
діяльності.

5. Збільшення кількісного складу 
науково-педагогічних 

працівників, що мають наукові 
ступені кандидата, або доктора 

наук -  не менше як на 10%.

Кількісний склад докторів наук збільшено на 5%.

6. Забезпечення проходження 
довготривалого стажування 

працівників в іноземних закладах 
та проведення занять англійською 

мовою.

Досягнення відповідного індикатору 
обмежувалось у зв' язку з карантинними заходами, 

але стажування за кордоном пройдено 15-ма 
науково-педагогічними працівниками у 5 різних 

установах Республіки Польщі та Республіки 
Болгарія.

7. Забезпечення використання 
щонайменше 20% науково- 

педагогічних фахівців 
високотехнологічних методів 

навчання (e-learning, 
дистанційне, змішане тощо)

На виконання Стратегічного плану розвитку 
ОДАУ на 2019-2024 роки та у зв'язку з 

карантинними обмеженнями 100% науково- 
педагогічних працівників забезпечили викладання 

дисциплін за змішаною формою навчання, в 
процесі доопрацювання знаходяться навчальні 

курси для забезпечення переходу до 
дистанційного навчання (за необхідності).

8. Залучення науково-педагогічних 
працівників ОДАУ до складу 

експертних рад.

До складу експертів Національного агентства 
забезпечення якості вищої освіти включено 3-ох 
науково-педагогічних працівників Університету.
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■ «Створення інфраструктури для розвитку та діяльності online- 
бібліотеки (програмне забезпечення, інтеграція у глобальну мережу)» - активно 
оновлювався офіційний веб-сайт бібліотеки Університету, оновлено рубріки та 
електронний каталог, що дає можливість здійснювати якісний та оперативний 
пошук літератури за різними напрямами. Бібліотекою надаються онлайн 
бібліографічні довідки. У читальній залі Університету забезпечено 
функціонування безкоштовної та безперешкодної зони Wi-Fi.

■ «Розвиток єдиної комп’ютерної та інформаційної системи 
Університету, забезпечення функціонування зон Wi-Fi у всьому 
Університетському просторі» - у комп'ютерному класі навчального корпусу №2 
та читальній залі Університету забезпечено функціонування зони Wi-Fi. 
Забезпечено включення Університету до міжнародного роумінгового сервісу для 
осіб, зайнятих у науково-дослідній діяльності Eduroam для забезпечення 
безперешкодного безпечного мережевого доступу під час відвідування різних 
освітніх установ працівниками Університету та відвідувачами в Університеті.

■ «Впровадження електронного документообігу» - придбано програмно- 
технологічний комплекс управління навчальним процесом закладу освіти АС 
«Деканат», на кінець звітного періоду триває процес наповнення системи 
інформаційними даними.

■ «Технічне та програмне забезпечення навчального процесу та науково- 
технічних заходів Університету (придбання медіа апаратури, пристроїв 
візуалізації та новітніх версій телекомунікаційного програмного забезпечення 
навчальних дисциплін)» - придбано 39 одиниць медіа- та телекомунікаційної 
техніки, перелік відеокамер для забезпечення процесу дистанційного навчання.

■ «Створення лабораторії для імітації виробничих процесів при навчанні 
(VR)» - Університетом подано заявку на участь у конкурсі проєктних ініціатив, 
що оголосило Міністерство закордонних справ Республіки Болгарія через 
Посольство Республіки Болгарія, в рамках якої передбачено облаштування 
навчального класу із VR-обладнанням. Розпочато співробітництво із 
міжнародною мережею за гуманну освіту InterNICHE та «Лікарі проти 
експериментів на тваринах» (DAAE) щодо практичної підтримки і допомоги в 
заміні експериментів на тваринах шляхом придбання комплектів існуючих 
альтернативних методів.

■ «Поточний ремонт кімнат гуртожитків №1,2,4,5 для забезпечення 
комфортного перебування здобувачів вищої освіти» - план поточного ремонту 
гуртожитків 1,4,5 виконано в повному обсязі.

■ «Облаштування будівель ОДАУ для доступу маломобільних груп 
населення та впровадження інклюзивного навчання» - будівлі гуртожитку №4, 5 
та навчального корпусу №4 облаштовані пандусами та гуртожиток №5 - кнопкою 
виклику відповідальної особи для супроводу маломобільних верств населення.
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■ «Ремонт дахів, фасадний ремонт та підключення до системи пожежної 
безпеки навчальних корпусів як об’єктів культурної спадщини» - відновлена та 
введена в експлуатацію система пожаротушіння у навчальному корпусі №2, 
розроблено проєкти системи пожежної сигналізації навчального корпусу №4 та 
гуртожитку №5, проведено частковий ремонт фасаду навчального корпусу №2.

■ «Ремонт та облаштування ліфтів у гуртожитку №5 ОДАУ (м.Одеса, 
вул. Канатна, 98)» - розроблено проєктно-кошторисну документацію для 
проведення капітального ремонту пасажирських ліфтів у будівлі гуртожитку.

■ «Ремонт стаціонару для утримання тварин та облаштування 
ветеринарної клініки навчального корпусу №3 (м.Одеса, вул. Краснова, 3 а)» - 
проведено капітальний ремонт стаціонару для утримання тварин в частині заміни 
вікон на енергозберігаючі, проведені ремонтні роботи зі створення 
університетської ветеринарної клініки.

■ «Створення машинно-тракторного парку для обслуговування 
дослідних ділянок на кукурудзяному заводі, який розташований за адресою: 
Одеська область, Овідіопольський район, село Молодіжне, вулиця Фермерська, 
9» - повністю відновлено 1 одиницю та проведено частковий ремонт 2 одиниць 
сільськогосподарської техніки для навчальних і наукових цілей Університету, 
придбано підвісний оприскувач для внесення рідких добрив та засобів захисту 
рослин.

■ «Відновлення роботи лабораторії на дослідних ділянках за адресою: 
Одеська область, Овідіопольський район, село Молодіжне, вулиця Студентська, 
14.»- - розроблено 2 проєктно-кошторисні документації щодо: модернізації 
літнього табору до рівня сучасного об'єкту інфраструктури для забезпечення 
літнього міжуніверситетського співробітництва; реконструкції будівлі 
кукурудзяного заводу під сучасний навчально-практичний центр для проведення 
підготовки здобувачів всіх спеціальностей Університету.

■ «Ремонт та сучасне оснащення їдалень навчальних корпусів 
Університету» - проведено облаштування та ремонт їдальні, що знаходиться у 
навчальному корпусі №4, частковий ремонт їдальні начального корпусу №3.

■ «Оформлення правовстановлюючих документів на будівлі та споруди 
ОДАУ (навчальний корпус № 1, тракторна бригада, ветеринарна лікарня, 
кукурудзяний завод, комплекс будівель оздоровчого табору «Лукомор’є», 
свинарник-картоплесховище)» - Одеською міською радою прийняті рішення про 
надання згоди Університету на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 
в постійне користування земельної ділянки розміщених в межах міста Одеси, а 
саме за адресою: вулиця Героїв Крут, 17. Із земельних ділянок Університету, що 
знаходяться за адресою: Молодіжненська сільська рада Овідіопольського району 
Одеської області, знято арешт.

■ «Реконструкція музейних експонатів та облаштування приміщень для 
надання доступу до музеїв: зоологічного, анатомічного, ґрунтів» - внутрішні
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ремонтні роботи зооанатомічного музею проведені в повному обсязі, в план 
діяльності відповідних кафедр включено відновлення музею ґрунтів.

■ «Вдосконалення спортивної інфраструктури (спортзал та обладнання, 
відкриті спортивні майданчики) для оздоровлення та фізичного виховання 
здобувачів вищої освіти, працівників ОДАУ та зацікавлених осіб» - закінчено 
ремонт спортивної зали Університету. Проєкт «Облаштування стадіону для гри в 
стрітбол та майданчика для бадмінтону» на муніципальній платформі «Соціально 
активний громадянин» обрано переможцем, що дасть смогу облаштування 
соціально доступної спортивної інфраструктури біля навчального корпусу №4 у 
2021 році.

■ «Заміна системи освітлення (60%) на енергозберігаючі у навчальних 
корпусах» - забезпечено заміну 25% освітлювальних елементів на 
енергозберігаючі.

Отже, серед 30 заходів СЦ №4 Стратегічного плану розвитку Університету 
на 2019-2024 роки над 18-ма ведеться робота з реалізації та подальшого розвитку. 
Ступінь досягнення показників результативності наведений у таблиці 17.4.

В розрізі заходів щодо вдосконалення управління Університетом на 
виконання Стратегічної цілі № 5 «Інтегрування Університету в світовий 
освітньо-науковий простір, орієнтований на розвиток людини та соціуму в 
цілому» (далі -  СЦ №5) Стратегічного плану розвитку Університету на 2019
2024 роки в звітному періоді було реалізовано та розпочато роботу над 
впровадженням наступних заходів:

1. «Ліцензування англомовних освітніх програм за затребуваними 
громадянами інших держав спеціальностями» - досягнуто домовленостей з 
генеральним консулом Республіки Болгарія в Одесі щодо співпраці між 
закладами вищої освіти держав в розрізі спеціальностей аграрного напрямку та 
створення умов для здобуття подвійного диплому

2. «Залучення вчених, фахівців зарубіжних університетів за програмою 
«visiting professor» з метою проведення тематичних лекцій, курсів і майстер - 
класів для здобувачів вищої освіти, а також в рамках спільних наукових 
досліджень» - в рамках грантового проєкту SES, оголошеному Фондом німецької 
економіки з міжнародного співробітництва в Україні, Університетом отримано 
погодження щодо направлення експерта Німеччини з напрямку ветеринарії для 
вдосконалення організаційної і управлінської складової розвитку Університету 
строком на 2 тижні.
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Таблиця 17.4.
Досягнення показників результативності СЦ4___________

№ Н азв а індикатору С тан та обсяги досягнення

1. Приєднання наукових установ 
та заснування кафедр за 
спеціальностями практичного 
напрямку на базах виробництв.

Укладено договір про створення філії кафедри менеджменту 
в ННЦ «Інститут виноградарства і виноробства ім. 

Таїрова», проведено обговорення та досягнуто 
домовленостей щодо відкриття філіалу кафедри овочевих та 

польових культур на базі ФГ «Пан Білан».
2. Громадська затребуваність 

створених Центрів для надання 
послуг соціально незахищеним 

верствам населення.

Університетом за підтримки Департаменту екології та 
розвитку рекреаційних зон та Департаменту праці і 

соціальної політики Одеської міської ради проведено 
консультації щодо механізмів реалізації відповідних 

Центрів, визначено актуальність цього напрямку в умовах 
міста у галузі ветеринарії, що передбачено до реалізації в 

рамках новоствореної університетської клініки ветеринарної
медицини.

3. Комп’ютеризація бібліотеки та 
читальної зали для 

забезпечення інформатизації 
освітнього простору ОДАУ.

Вдосконалено офіційний веб-сайт бібліотеки, облаштовано 
безкоштовну Wi-Fi зону в читальній залі бібліотеки, 

розширено електронний каталог бібліотеки.

4. Вдосконалення якісного стану 
матеріально-технічної бази та 

інфраструктури ОДАУ, 
необхідної для сталого 

розвитку освітнього процесу.

В розрізі навчальних корпусів забезпечено вдосконалення 
стану матеріально-технічної бази для освітнього процесу за 

27-ма показниками (що докладно описано в р.4 Звіту), 
закуплено 39 одиниць техніки для комп'ютеризації 

освітнього процесу.
5. Забезпечення умов 

безперешкодного доступу до 
сучасних об’єктів спортивно- 
оздоровчої інфраструктури.

Безперешкодний доступ до спортивної зали та тренажерного 
залу забезпечено, проєкт щодо облаштування стадіону для 

гри в стрітбол та майданчика для бадмінтону обрано 
переможцем та буде споруджено у 2021 році поблизу 

навчального корпусу №4.
6. Студентський HUB для 

генерації нових знань, 
розкриття потенціалу та 
формування «soft skills» 
здобувачів вищої освіти.

Ведеться співпраця з Одеською державною академією 
будівництва та архітектури в рамках розробки та візуалізації 
здобувачами 2 проєктів: оновлення «Музею історії ОДАУ» 
(за яким проведено конкурс та відбір проєктів) та створення 
літнього майданчику для утримання сільськогосподарських 

тварин. Відповідна міжуніверситетська онлайн співпраця 
забезпечила формування «soft skills» щодо особистісних 

якостей, соціальних навичок комунікації, роботи в команді і 
менеджерських здібностей.

7. Облаштування навчального 
корпусу №4 для повноцінного 
впровадження інклюзивного 

навчання.

Навчальний корпус Університету облаштований пандусами.

8. Заснування «зеленого» курсу в 
ОДАУ.

В рамках запровадженої в Університеті концепції 
«зеленого» курсу у 2020 році розпочато переговорний 

процес з енергосервісною компанією ТОВ "КиївЕСКО", що 
здійснює послуги з енергетичного аудиту та 
енергосервісу щодо оцінки та інвестування в 

енергоефективні заходи (утеплення фасадів, заміна вікон та 
дверей на енергоефективні, модернізація системи опалення, 
встановлення ІТП тощо) у будівлі навчального корпусу № 4.

9. Створення покращених умов 
для відпочинку та 

оздоровлення соціально 
незахищених верств населення 

на базі ОДАУ.

Проєкт «Облаштування стадіону для гри в стрітбол та 
майданчика для бадмінтону» на муніципальній платформі 

«Соціально активний громадянин» обрано переможцем, що 
дасть смогу облаштування соціально доступної спортивної 

інфраструктури біля навчального корпусу №4.
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■ «Відкриття Центру вивчення іноземних мов ОДАУ на базі Мовного 
центру «Cambridge Club» як авторизованого екзаменаційного центру Cambridge 
School для забезпечення безперервності формування компетентностей з 
іноземної мови, сприяння академічної мобільності студентів» - Центр вивчення 
іноземних мов в Університеті на базі Мовного центру «Cambridge Club» відкрито, 
викладачі Університету пройшли навчання та здали іспит з 2 модулів Teaching 
Knowledge Test, що дає їм можливість якісного викладання на відповідних 
курсах.

■ «Запровадження мотиваційних та компенсаційних інструментів для 
науково-педагогічних працівників, що володіють іноземною мовою на рівні, не 
меншому за B2 згідно із загальноєвропейськими рекомендаціями» - прийняте у 
звітному році Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково- 
педагогічних працівників передбачає відповідні інструменти.

■ «Мотивація та фінансування видання монографій, підручників та 
навчальних посібників англійською мовою» - прийняте у звітному році 
Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних 
працівників та оновлене Положення про матеріальне заохочення (преміювання) 
та надання матеріальної допомоги працівникам Університету передбачає 
відповідні мотиваційні заходи.

■ «Започаткування інструментів доаспірантської підготовки здобувачів в 
процесі навчання на другому освітньому рівні (відкриті лекції, мотиваційні 
тренінги щодо популяризації наукової діяльності)» -  забезпечено в рамках 
оптимізації наукових гуртків та їх діяльності.

■ «Забезпечення можливості навчання, стажування, мобільності 
викладачів, аспірантів та здобувачів вищої освіти за кордоном у межах програм 
Еразмус+, DAAD, Марії Кюрі, Фонду Фулбрайта, Horizon 2020, Horizon Europe 
та інших (сумісно з навчальними закладами-партнерами)» та «Забезпечення 
закордонного стажування та практики здобувачів вищої освіти в рамках 
академічної мобільності, організація навчально-ознайомчих візитів до 
закордонних навчальних закладів» - Університетом виграно 2 конкурси у рамках 
програми Еразмус+ К107 (академічна мобільність) з європейським Природничо - 
гуманітарним університетом м. Сьєдельце (Польща) та Університетом Ататюрк 
(Республіка Туреччина), 6 науково-педагогічних працівників Університету у 
звітному періоді пройшли стажування (підвищення кваліфікації) у Польщі 
(Wyzsza Szkola Biznesu) в рамках договору про міжнародну співпрацю між 
Вищою школою бізнесу Національного університету Луї та Університетом (від 
27.02.2020), 2 - стажування з проблем інтернаціоналізації на базі університету 
Collegium Civitas (Польща).

■ «Налагодження контактів із дипломатичними представництвами та 
консульськими установами задля популяризації діяльності Університету» - 
налагоджено співробітництво з консульством Республіки Польща та Франції
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щодо збереження культурного надбання фундаментальної бібліотеки 
Університету в розрізі літератури, виданої мовами відповідних держав. 
Проведено виставку польської книги за участю представників Республіки 
Польща; налагоджено співробітництво із консульством Республіки Болгарія 
щодо сприяння впровадження подвійних дипломів із закладами вищої освіти 
відповідної держави.

■ «Налагодження партнерських відносин та контактів із бізнес - 
компаніями зарубіжних країн для забезпечення трансферу технологій, 
кооперація з міжнародними організаціями і закладами вищої освіти для обміну 
методиками та досягненнями природничого напрямку» -  досягнуто попередньої 
домовленості з компанією АТ «Біовета» (Республіка Чехія) щодо співпраці в 
науковій сфері дослідження ефективності використання біопрепаратів компанії.

■ «Поширення участі науковців у редакційних колегіях наукових 
збірників закордонних університетів, залучення іноземних фахівців до участі в 
редколегії наукового збірника ОДАУ» - ректор Університету включений до 
складу члену редакційної ради журналу, що входить до міжнародної 
реферативної бази даних Web of Science Core Collection «Almteri Journal of 
Agricultural Sciences» Республіки Туреччина.

■ «Постійний моніторинг наявного стану та потенційних можливостей 
міжнародного співробітництва на факультетах, кафедрах, підрозділах 
Університету та залучення їх членів до розширення міжнародного освітнього та 
наукового співробітництва ОДАУ» та «Організація проведення інформаційних 
днів щодо європейських програм, проєктів, грантів» - відділом міжнародного 
співробітництва та зовнішньоекономічних зв’язків і проректором з наукової 
діяльності та міжнародних зв'язків проведено цикл роз'яснювальних онлайн 
семінарів для співробітників та здобувачів щодо можливостей та особливостей 
написання заявок на отримання міжнародних грантів, забезпечено особисте 
консультування при розробці 3 аплікаційних форм.

■ «Створення та оновлення бази даних щодо фондів, грантів, стажувань, 
надання консультативних послуг для співробітників, студентів, магістрантів 
Університету, пов'язаних з можливістю виїзду за кордон для навчання та 
стажування» - створено електронну базу даних відповідної діяльності із 
постійним висвітлюванням чергових заходів на офіційному веб-сайті 
Університету з анонсованими строками та особливостями участі.

■ «Заключення договорів із Університетами та науковими установами 
стратегічних країн-партнерів: Польщі, Чехії, Італії, Іспанії, Голландії, Республіки 
Болгарія, Німеччини, Литви, Латвії, Естонії, Турецької Республіки, - щодо 
співпраці в рамках академічної мобільності та спільних наукових досліджень» - 
Університетом заключено 2 договори із Аграрним університетом м. Пловдів 
Республіки Болгарія та Університетом Ататюрк Республіки Туреччина щодо 
спільних наукових досліджень та співпраці в рамках академічної мобільності.
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■ «Впровадження системи постійного моніторингу якості та своєчасності 
результатів діяльності наукових керівників та консультантів в розрізі сприяння 
підготовки індивідуальних планів та дисертацій» - відділом аспірантури 
проводиться постійний контроль із здачею щорічної звітності щодо діяльності 
аспірантів і інших здобувачів третього освітньо -наукового ступеня вищої освіти.

■ «Розробка мотиваційних інструментів (гарантування прийняття на 
роботу, можливість участі у науково-дослідних тематиках на договірних умовах) 
щодо заохочення захисту дисертацій в процесі навчання в аспірантурі ОДАУ або 
протягом року після її закінчення» - розроблене у звітному році Положення про 
рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних працівників, кафедри, 
факультету/інституту Одеського державного аграрного університету забезпечує 
значне підвищення рейтингу у разі отримання вченого звання, що є відповідним 
мотиваційним інструментом, проводяться обговорення перспектив та умов 
захисту дисертацій здобувачами за підтримки керівництва.

■ «Підтримка науково-педагогічних працівників, аспірантів та 
магістрантів щодо їх участі в конкурсах проєктів національних науково - 
дослідних робіт, отримання індивідуального державного фінансування» - на 
конкурс Національного фонду досліджень України та конкурс проєктів 
фундаментальних та прикладних наукових досліджень, науково-технічних 
(експериментальних) розробок, оголошеному МОН України, подано 3 проєктні 
пропозиції від Університету.

■ «Входження науково-педагогічних працівників до складу національних 
та міжнародних дослідницьких груп та участь у міжнародних науково-технічних 
заходах з метою представлення результатів наукових здобутків Університету» -  
в рамках підготовки проєктів фундаментальних та прикладних наукових 
досліджень, науково-технічних (експериментальних) розробок, оголошеного 
МОН України, створено 3 відповідні міжуніверситетські дослідницькі групи.

■ «Організація циклу семінарів щодо можливостей, умов та особливостей 
написання академічних праць та їх публікацій у виданнях, що індексуються БД 
Scopus та/або Web of Science Core Collection» -  проректором з наукової роботи та 
міжнародних зв’язків періодично проводяться онлайн зустрічі та консультації з 
відповідного питання.

■ «Збільшення кількості наукових праць працівників ОДАУ у виданнях, 
що індексуються БД Scopus та/або Web of Science Core Collection з одночасним 
забезпеченням якості публікаційної активності через показники цитованності» - 
публікаційна активність співробітників Університету в розрізі бази даних Scopus 
збільшилась в 1,6 разів, Web of Science -  на 84%.

■ «Забезпечення виконання вимог для отримання журналом «Аграрний 
вісник Причорномор’я» статусу видання, що відповідає категорії «А» або «Б» - 
науковий журнал є фаховим за такими спеціальностями: 204 -  «Технологія
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виробництва і переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна медицина» 
та 212 -  «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза».

■ «Запровадження щорічних конкурсів студентських наукових робіт із 
відповідними заохочувальними інструментами та мотивацією до участі» - 
проводився загальноуніверситетський конкурс на кращу студентську наукову 
роботу, за результатами якого 4 наукові роботи було рекомендовано для участі у 
Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт МОН України, де 
здобуто дипломи І-ІІІ ступенів.

■ «Запровадження науково-дослідних робіт студентів вільної форми 
подання як обов’язкового виду робіт в процесі здобуття освіти в ОДАУ» - 
оновлено Положення про систему оцінювання успішності здобувачів вищої 
освіти в Одеському державному аграрному університеті, що в якості 
заохочувальних балів до підсумкової оцінки з дисципліни передбачає відповідні 
види наукових робіт.

■ «Розширення репозитарію наукових праць співробітників та зміцнення 
його позицій серед наукових установ і розвиток електронної бібліотечної 
платформи шляхом переведення цінних видань бібліотеки у електронний формат 
для створення інформаційного онлайн-простору» - інституційний репозитарій 
Університету за звітний період наповнився на 824 одиниці.

■ «Створення бази та відкриття сервісів пошуку і використання інформації 
із зовнішніх наукових електронних ресурсів» - розпочато роботу над створенням 
бази шляхом додання розділів «Українські наукові журнали у базах даних Scopus 
та Web of science», «Фахові видання України» на офіційний веб-сайт бібліотеки 
Університету, оновлено електронний каталог, що дає можливість здійснювати 
якісний та оперативний пошук літератури за різними напрямами.

■ «Створення наукових лабораторій із впровадження інноваційних 
технологій моніторингу якості продукції рослинництва та тваринництва, 
насіннєвого матеріалу, ґрунтів, генетики та селекції рослин, зооантропонозних 
захворювань» -  розпочато роботу з облаштування відповідної інфраструктури з 
напрямку захисті і карантину рослин.

■ «Залучення фондів, в тому числі державних, для безперервного 
моніторингу зміни біогеоценозів навколишнього природного середовища» -  в 
рамках конкурсного відбору інвестиційних програм (проєктів), що можуть 
реалізовуватись у 2021 році за рахунок коштів державного фонду регіонального 
розвитку, оголошеного Міністерством розвитку громад та територій України і 
Одеською обласною державною адміністрацією, Університетом подано проєктну 
заявку на тему «Створення умов для розвитку інноваційної діяльності 
біотехнологічних підприємств для вирішення проблем у аграрному секторі 
Північного Причорномор’я України».
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■ «Розвиток міждисциплінарних досліджень на рівні кафедр та 
факультетів для збільшення значущості наукових здобутків» -  в рамках 
госпдоговірної тематики із СТОВ «Петродолинське» запроваджено діяльність 
між кафедрою епізоотології та паразитології ім. Атамася В.Я. та кафедрою 
ветеринарної гігієни, санітарії та експертизи Університету.

Отже, серед 39 заходів СЦ №5 Стратегічного плану розвитку Університету 
на 2019-2024 роки над 29 - ма ведеться робота з реалізації та подальшого 
розвитку. Ступінь досягнення показників результативності наведений у таблиці 
17.5.

Таблиця 17.5.
Д осягнення показників результативності СЦ5___________________

№ Н азва індикатору С тан та обсяги досягнення

1. Розвиток R&D центру як ядра 
генерації інновацій та 
трансферу технологій.

Розпочато роботу на рівні Університету із розвитку 
програми «Інтеграція сучасних космічних технологій 

в економіко-соціальну сферу Одеського регіону» в 
рамках участі у науково-технічному кластері 
«Причорноморський» щодо впровадження 

програмних комплексів аналізу даних космічного 
сегмента далекого супутникового зондування земель 

сільськогосподарського призначення, підготовки 
фахівців з нових напрямів і здійснення наукової 

діяльності на базі наданих ними даних.
2. Збільшення щорічного 

кількісного показника 
публікації та стану індексу 

Гірша науково-педагогічних 
працівників ОДАУ у 

виданнях, які індексуються 
БД Scopus та/або Web of 
Science Core Collection до 

30%.

Публікаційна активність в розрізі бази даних Scopus 
збільшилась в 1,6 разів, Web of Science -  на 84%. 
Значення h-індексу за даними бази Web of Science 

Core Collection збільшилось на 3 одиниць, Scopus -  на
2 одиниці.

3. Збільшення фінансових 
надходжень до Університету 

в частині провадження 
науково-технічної діяльності 

до двох разів.

За звітний період заключено 11 договорів на загальну 
суму 214 тис грн.

4. Збільшення кількісного 
складу здобувачів третього 
освітньо-наукового рівня до 

40%.

Кількісний склад здобувачів третього освітньо- 
наукового рівня за звітний період збільшився на 44%.

5. Залучення щонайменше 5% 
іноземних фахівців (в розрізі 

науково-педагогічних 
фахівців) до участі у науковій 

або викладацькій роботі.

Досягнуто домовленостей із закладом освіти 
Республіки Болгарія, триває процес обговорення 

механізмів забезпечення.
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Продовження таблиці 17.5.
6. Зростання щонайменше вдвічі 

активності наукової молоді 
щодо участі у національних 
та міжнародних науково- 

технічних заходах.

Проведено реформування структури, складу та 
напрямків роботи наукових гуртків як бази мотивації 
наукової активності молоді, здобуто дипломи Т-ТТТ 

ступенів на 2 конкурсах наукових робіт.

7. Зростання значущості 
журналу «Аграрний вісник 

Причорномор’я» у 
національному вимірі;

Розроблений план заходів на 2 роки, яким 
передбачено заходи із забезпечення переведення 

Журналу з категорії «Б» до категорії «А» за 
напрямком ветеринарних наук, розроблено план із 

включення до категорії «Б» за напрямком технічних 
та економічних наук.

8. Визнання статусу та рейтингу 
ОДАУ у країнах-сусідах через 
інтенсифікацію академічної 

мобільності (до 20%), 
впровадження подвійних 

дипломів, участі іноземних 
фахівців, дипломатичних 

представництв та 
консульських установ у 

науково-технічних заходах, 
що проводяться на базі 

ОДАУ, спільних 
міжнародних проєктах, 
видавничій діяльності 

(написання наукових праць, 
участь у редакційних 

колегіях).

Університет спільно з партнерами (Університет 
Сельчук, Республіка Туреччина; Харчовий та 

сільськогосподарський університет Конья, республіка 
Туреччина; Киргизько-Турецький університет 

«Манас») організував і провів 30-31 жовтня 2020 року 
(в онлайн форматі) IV Міжнародний євразійський 
Конгрес з сільського господарства та природничих 

наук. Виграно 2 конкурси у рамках програми 
Еразмус+ К107 (академічна мобільність) з 
європейським Природничо-гуманітарним 
університетом м. Сьєдельце (Польща) та 

Університетом Ататюрк (Республіка Туреччина)

9. Успішне проходження 
державної атестації ЗВО в 

частині провадження 
наукової (науково-технічної) 

діяльності.

До Міністерства освіти і науки України 18.09.2020 
надіслано інформаційні матеріали для проведення 
державної атестації за такими науковими напрями:
1. Аграрні науки та ветеринарія (спеціальності 201 
«Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин», 203 
«Садівництво та виноградарство», 204 «Технологія 
виробництва і переробки продукції тваринництва», 

208 «Агроінженерія», 211 «Ветеринарна медицина», 
212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 193

«Геодезія та землеустрій)»;
2. Суспільні науки (спеціальності 051 «Економіка», 
071 «Облік і оподаткування», 073 «Менеджмент»)

Вищевикладений аналіз свідчить про позитивну динаміку виконання 
управлінських функцій в розрізі реалізації Стратегічного плану розвитку 
Одеського державного аграрного університету на 2019-2024 роки.
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18. ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ, ДОТРИМАННЯ 
ВСІМА ПІДРОЗДІЛАМ И ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ Ш ТАТНО- 
ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНТРОЛЮ  ЗА НАВЧАЛЬНОЮ  ДІЯЛЬНІСТЮ

Згідно Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УП від 01.07.2014, 
Стратегічного плану розвитку Одеського державного аграрного університету на 
2019-2024 роки, рішення Вченої ради Університету від 30 січня 2020 року 
(затверджене наказом №23-заг від 03.022020) «Про затвердження освітньо- 
професійних, освітньо-наукових програм та навчальних планів на 2020-2021 н.р., 
за якими проводиться освітня діяльність в Одеському державному аграрному 
університеті», введено в дію на 2020-2021 н.р. освітньо-професійні та освітньо- 
наукові програми, згідно яких було затверджено навчальні плани.

У навчальних планах, які запроваджено/оновлено з 01.09.2020, дотримано 
норму Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УП від 01.07.2014 щодо 
можливості обрання здобувачем навчальних дисциплін в обсязі не менше як 25% 
від загальної кількості кредитів; впроваджено прозорі процедури реалізації 
здобувачами освіти права визначати вибіркову складову індивідуального 
навчального плану серед міжгалузевих і внутрішньогалузевих навчальних 
дисциплін.

В звітному періоді розроблено програми підготовки за новими 
спеціальностями та збільшено частку дослідницької складової в освітніх 
програмах магістрів.

У 2020-2021 навчальному році було започатковано освітньо -професійну 
програму «Кінологія» на платформі спеціальності 204 «Технологія виробництва 
і переробки продукції тваринництва» на початковому (короткому циклі) рівня 
вищої освіти.

Освітній процес та підготовка здобувачів вищої освіти на 2020-2021 
навчальний рік провадиться згідно навчальних планів та графіку освітнього 
процесу у кількості 66 навчальних планів (для вступників 2020-2021 року), серед 
яких: 36 денної форми навчання та 30 навчальних планів заочної форми навчання.

У розрізі рівнів вищої освіти:
■ для початкового (короткого циклу) рівня вищої освіти 2 навчальні плани, 

серед яких: 1 навчальний план для здобувачів освіти денної форми навчання та 1 
навчальний план для заочної форми навчання;

■ для першого (бакалаврського) рівня вищої освіти 34 навчальні плани, 
серед яких: 19 для денної форми навчання та 15 - для заочної форми навчання;

■ для другого (магістерського) рівня вищої освіти 20 навчальних планів, 
серед яких: 11 для денної форм навчання та 9 - для заочної форми навчання;

132



■ для третього (освітньо-наукового) рівня вищої освіти 10 навчальних 
планів, серед яких: 5 навчальних планів денної форми навчання та 5 - для заочної 
форми навчання (Рисунок 18.1.).

У відповідності до вищенаведених навчальних планів було розроблено та 
затверджено робочі навчальні плани на весь період навчання.

70

60

50

40

30

20

10

Всього Денна форма Заочна форма
навчальних навчання навчання

планів
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розрізі форми навчання

■ початковий рівень 
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■ перший
(бакалаврський) рівень

■ другий (магістерський) 
рівень

■ третій (освітньо- 
науковий) рівень

Рис. 18.1 К ількість навчальних планів на 2020-2021 навчальний рік

Інші здобувачі освіти продовжують навчання згідно затверджених 
минулорічних навчальних та робочих планів.

Для якісного контролю за виконанням навчальних планів науково- 
педагогічним працівниками та здобувачами вищої освіти, в умовах карантину, в 
Університеті функціонує платформа навчання Moodle, яка надає можливість 
зворотного зв’язку, що дає змогу працювати у синхронному режимі.

Для більш посиленого контролю виконання навчальних планів в 
Університеті ведеться робота із автоматизації освітнього процесу за допомогою 
автоматизованої системи управління «Вищий навчальний заклад», а саме 
програми АС «Деканат».

Також для якісного виконання освітніх програм та навчальних планів в 
Університеті було проведено роботу над модернізацією та затвердженням єдиної 
структури навчально-методичних комплексів.
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Згідно нового Положення про навчально-методичний комплекс дисциплін 
в Університеті, було розроблено та затверджено оновлені наукові - і навчально- 
методичні комплекси на 2020-2021 навчальний рік. Також новацією стали 
силабуси навчальних дисциплін, які дають можливість здобувачам освіти 
ознайомитися з переліком тем, списком літератури, системою та критеріями 
оцінювання до початку вивчення дисципліни. Силабуси навчальних дисциплін 
було розміщено на веб-сайті Університету, що дає змогу кожному здобувачу 
освіти Університету ознайомитися з компетентностями, які він набуде при 
вивченні дисципліни. Ознайомлення з компетентностями дає можливість 
здобувачу освіти (перед початком навчання під час вибору дисциплін вільного 
вибору) зробити правильне рішення стосовно навчальних дисциплін блоку 
вільного вибору.

Контроль за виконанням освітньої діяльності покладено на навчально - 
методичний відділ, який здійснює моніторинг дотримання викладачами 
затвердженого розкладу занять та виконання ними організаційної та методичної 
діяльності.

У 2020 році була змінена система оцінювання успішності навчання 
здобувачів освіти згідно нового положення, яка направлена на:

■ підвищення мотивації здобувачів освіти до систематичної активної 
роботи протягом усього періоду навчання, переорієнтацію їх цілей з отримання 
позитивної оцінки на формування стійких знань, умінь і навичок;

■ систематизацію результатів навчання та активне їх засвоєння протягом 
навчального року;

■ недопущення розбіжностей між завданнями, що виносяться на 
контроль і програмою навчальної дисципліни;

■ забезпечення відкритості контролю через ознайомлення здобувачів 
освіти на початку вивчення дисципліни з її робочою програмою, формами 
контрольних заходів і критеріями оцінювання знань;

■ подолання елементів суб'єктивізму під час оцінювання результатів 
навчання;

■ 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 освіти, розвитку їх творчого мислення і підвищення ефективності 
освітньої діяльності викладацького складу.

В Університеті на постійній основі діє наскрізна система контролю якості 
підготовки фахівців, яку забезпечує сектор забезпечення якості освіти навчально- 
методичного відділу. Кожного семестру сектор забезпечення якості освіти 
проводить комплексний моніторинг залишкових знань здобувачів освіти із 
фундаментального та професійно-орієнтованого циклу підготовки.
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З метою зміцнення трудової дисципліни положеннями про факультет 
(коледж та навчально-науковий інститут), а також контрактами директорів та 
деканів передбачено повноваження:

■ здійснювати в установленому порядку пропозиції з прийому на роботу, 
звільнення і переміщення співробітників підпорядкованого структурного 
підрозділу;

■ подавати пропозиції щодо заохочення співробітників і здобувачів освіти 
факультету, навчально-наукового інституту, коледжу за успіхи в освітній, 
науковій, методичній і виховній роботі;

■ подавати пропозиції щодо притягнення до відповідальності 
співробітників факультету, навчально-наукового інституту, коледжу за 
порушення трудової дисципліни;

■ видавати розпорядження в межах факультету, навчально-наукового 
інституту, коледжу, обов’язкові для виконання всіма співробітниками та 
здобувачами освіти факультету, інституту, коледжу;

■ затверджувати індивідуальні плани роботи завідувачів кафедр 
факультету, навчально-наукового інституту, коледжу;

■ контролювати виконання науково-педагогічними працівниками 
факультету, навчально-наукового інституту, коледжу усіх зобов’язань, 
викладених у контрактах.

Вищевказані норми виконуються неухильно.

19. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖ НИХ УМОВ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО 
ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОТРИМ АННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ

Створення на робочому місці в кожному структурному підрозділі умов 
праці відповідно до нормативно-правових актів, а також забезпечити додержання 
вимог законодавства щодо прав працівників у галузі охорони праці є одним із 
ключових завдань Університету.

Прийняття на роботу науково-педагогічних, педагогічних, наукових 
працівників, працівників навчально-допоміжного, адміністративно- 
управлінського та господарського складу в Університеті здійснюється відповідно 
до вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про вищу освіту» 
№ 1556-УП від 01.07.2014 та Положення про порядок проведення конкурсного 
відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних працівників 
Університету та укладання з ними трудових договорів (контрактів). До початку 
роботи претендентам проводиться роз’яснення про права, обов’язки, умови 
оплати праці, права на пільги за роботу в особливих умовах та підстави подачі 
заяви на обробку персональних даних. Під час прийняття на роботу працівникові
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надається робоче місце, проводяться інструктажі з техніки безпеки, гігієни праці, 
протипожежної охорони та цивільного захисту. Працівників ознайомлюють з 
Колективним договором, Правилами внутрішнього розпорядку та посадовими 
обов’язками під підпис.

Університет та його відокремлені підрозділи забезпечують всім категоріям 
працівників (відповідно до законодавства України та Статуту) право на безпечні 
і нешкідливі умови праці та побуту; додаткову оплачувану відпустку; скорочений 
робочий час та інші пільги (передбачені законодавством України та Колективним 
договором); користування виробничою, культурно-освітньою, побутовою, 
оздоровчою базами Університету; пільги та забезпечення відповідних умов 
праці, що враховують обмеження життєдіяльності, зумовлені станом здоров’я 
(для осіб з особливими потребами); організацію побуту, відпочинку; працівникам 
з інвалідністю, виплачуються, у разі втрати роботи, компенсації відповідно до 
законодавства України; отримання соціальної допомоги у випадках, 
встановлених законодавством.

Щорічні, додаткові відпустки працівникам Університету у 2020 році 
надавались відповідно до чинного законодавства та згідно графіку відпусток 
працівників Університету на поточний рік, погодженого із Первинною 
профспілковою організацією Університету та затвердженого ректором 
Університету. При плануванні щорічних відпусток були враховані інтереси 
працівників та забезпечено нормальну організацію освітнього процесу.

Поділ чи перенесення терміну відпусток проводились у порядку, 
визначеному статтями 11, 12 Закону України «Про відпустки» від 15.11.1996 
№ 504/96-ВР. Колективним договором встановлені додаткові щорічні відпустки 
за особливий характер праці та ненормований робочий день для відповідних 
посад (професій) працівників. 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.

Згідно нормативних вимог звільнення працівників з ініціативи керівництва 
Університету здійснюється за попереднім погодженням з Первинною 
профспілковою організацією Університету, з урахуванням переважного права 
збереження робочого місця за визначеними категоріями працівників у випадках, 
передбачених нормами трудового законодавства України.

У звітний період 2020 року в Університеті не проводилось планових та 
позапланових контролюючих перевірок щодо дотримання законодавства України 
про працю.

Правовою основою дотримання правил безпеки життєдіяльності та нормам 
охорони праці у закладах вищої освіти є: Кодекс цивільного захисту України, 
Закони України «Про освіту» № 2145-УТТТ від 05.09.2017, «Про охорону праці» 
№ 2694-ХТТ від 14.10.1992; Положення про організацію роботи з охорони праці
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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 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, зареєстроване в Міністерстві юстиції 
України 07.07.2006 за № 806/12680 (у редакції наказу Міністерства освіти і науки 
України № 1514 від 22.11.2017), а також локальні нормативні акти, що прийняті 
у відповідності до вимог законодавства та затверджені наказом ректора 
Університету.

В Університеті створена та діє з 01.01.2020 служба охорони праці, яка 
безпосередньо підпорядкована ректорові.

Проведено планову перевірку знань та складання заліку з питань охорони 
праці у керівників структурних підрозділів Університету згідно графіку.

Відповідно до наказу ректора Університету створено комісію із питань 
перевірки будівель та споруд, їх технічного та експлуатаційного стану тощо, 
якою двічі на рік проводяться обстеження навчальних корпусів та гуртожитків та 
за результатами роботи якої складаються 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 здобувачів за підписом з метою 
доведення вимог правил поведінки на робочих місцях та при навчанні.

У 2020 році в Університеті не сталося жодного нещасного випадку, 
пов’язаного з виробництвом.

Спільно із Первинною профспілковою організацією Університету 
проводяться колективні переговори та обговорюються відповідні пункти 
колективного договору.

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
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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 
за обліковий період. Робота у святкові, неробочі та вихідні дні була оплачена 
Університетом цій категорії працівників у подвійному розмірі.

Служба 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.

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 (карантинний) період 2020 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 
світильників на світлодіодні та часткова заміна застарілих ПК та дисплеїв на 
більш сучасні. Для чергового персоналу придбані засоби захисту органів дихання 
та дезинфекції.

Ведеться робота з організації проведення обов’язкових періодичних 
медичних оглядів для працівників певних категорій. Всі підрозділи 
комплектуються ліками та медичними аптечками.

Під керівництвом служби охорони праці та проректора з господарської 
роботи проведена значна робота з дотримання вимог пожежної безпеки. В 
Університеті сформована добровільна пожежна дружина. Всі підрозділи 
Університету забезпечені інструкціями з 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.

Двічі на рік службою 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.
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В процесі проведення внутрішньої перевірки господарської діяльності 
Університету було виявлено невиконання вимог Головного управління 
Держпраці в Одеській області в процесі перебування на посаді попереднього 
керівництва Університету. У звітному періоді продовжено усунення відповідних 
зауважень, зокрема узгоджено договір з Миколаївським експертно-технічним 
центром на проведення експертизи та одержання Декларації на предмет:

■ одержання дозволу на виконання робіт на висоті ( більш 1.3 м);
■ одержання дозволу на експлуатацію та утримання електрообладнання 

підвищеної безпеки.
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 2019 році і завдання на 2020 
рік» проведені наступні заходи з питань цивільного захисту (надалі - ЦЗ):

■ Поновлені комісії з питань надзвичайних ситуацій і евакуації. Складені 
плани їх роботи, положення про комісії та функціональні обов’язки всіх членів 
комісій.

■ Уточнений План реагування на надзвичайні ситуації, а також 13 додатків 
до нього.

■ Уточнений План цивільного захисту Університету на особливий період, 
а також 9 додатків до нього.

■ Уточнений План евакуації здобувачів вищої освіти та працівників у разі 
виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах Університету.

■ Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, інших наказів 
та розпоряджень, створені служби та формування цивільного захисту 
Університету.

■ Ведеться навчання з формуваннями ЦЗ, професорсько-викладацьким 
складом, службовцями, працівниками Університету з питань ЦЗ. У всіх групах 
проведені заліки.

■ Організовано чергування керівного складу в режимі підвищеної 
готовності. Розроблена інструкція посадової особи керівного складу 
Університету, яка здійснює чергування, та затверджений порядок організації 
чергування.

■ 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.

■ Розроблені і затверджені: Інструкція про порядок дій працівників 
Одеського державного аграрного університету у надзвичайних ситуаціях,
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Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу і працівникам Одеського 
державного аграрного університету щодо дій у випадку надзвичайних ситуацій 
соціально-політичного характеру, Інструкція про надання першої долікарської 
допомоги для особового складу Одеського державного аграрного університету, 
Заходи безпеки і дії у разі розливу ртуті, Інструкція про правила поведінки 
працівників та студентів Одеського державного аграрного університету при 
загрозі землетрусу.

20. СВОЄЧАСНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З Ю РИДИЧНИМ И
ТА ФІЗИЧНИМ И ОСОБАМИ

Розрахунки із юридичними та фізичними особами згідно чинного 
законодавства та обумовленими у відповідних договірних документах строками 
проводяться Університетом своєчасно і в повному обсязі. Дебіторської та 
кредиторської заборгованості за загальним фондом кошторису, простроченої, 
небюджетної заборгованості в Університеті протягом 2020 року 
не обліковувалось.

21. ЦІЛЬОВЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШ ТІВ 
ДЕРЖ АВНОГО БЮ ДЖ ЕТУ

Кошти Державного бюджету використовувались Університетом згідно 
цільового призначення і чинного нормативного підґрунтя, зокрема Бюджетного 
кодексу України та інших законодавчих і нормативних актів. Використання 
здійснювалось ефективно згідно потреб за кодами економічної класифікації та в 
межах сум, визначених кошторисом, затвердженим в установленому порядку 
Міністерством освіти і науки України.

Протягом 2020 року кошторисні призначення загального фонду склали 34,5 
млн. грн., використано станом на кінець звітного періоду - 34,5 млн. грн.

Невикористаних кошторисних асигнувань в Університеті немає.
За спеціальним фондом у 2020 році кошторисні призначення становили 

33,3 млн. грн., використано станом на кінець звітного періоду - 29,3 млн. грн.
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22. СВОЄЧАСНЕ ТА У ПОВНОМ У ОБСЯЗІ ВИКОНАННЯ ЗАКЛАДОМ 
ВИЩ ОЇ ОСВІТИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ДЕРЖАВНИМ БЮ ДЖ ЕТОМ , 

ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ, ДЕРЖАВНИМ И
СОЦІАЛЬНИМ И ФОНДАМИ

Університет є платником податків та зборів згідно Податкового кодексу 
України, Закону України «Про збір та облік єдиного соціального внеску на 
загальнообов’язкове державне соціальне страхування» №2464-УІ від 08.07.2010, 
інших законодавчих та нормативно-правових актів чинного законодавства, 
зокрема єдиного соціального внеску, військового збору, податку на додану 
вартість, земельного податку тощо.

В процесі виплати заробітної плати, відпускних та соціальних виплат 
Університет неухильно дотримується термінів та вимог Кодексу законів про 
працю України, Закону України «Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24.03.1995, 
Закону України «Про відпустки» № 504/96-ВР від 15.11.1996. Одночасно з 
перерахуванням коштів на виплату авансу і заробітної плати Університет 
здійснює перерахування єдиного соціального внеску, військового збору, податку 
на доходи фізичних осіб.

Університет своєчасно та у повному обсязі перераховує податки, збори та 
обов’язкові внески до Державного та місцевих бюджетів.

23. ВИКОНАННЯ КОШ ТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАКЛАДУ 
ВИЩ ОЇ ОСВІТИ, НЕДОПУЩ ЕННЯ ВИНИКНЕННЯ ЗАБОРГОВАНОСТІ 

ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЗА СПОЖ ИТІ ПОСЛУГИ З 
ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ТА КОМ УНАЛЬНІ ПОСЛУГИ

Кошторис доходів і видатків Університету виконується згідно норм 
Бюджетного кодексу України, постанови Кабінету Міністрів України від 
28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду,
затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ», 
нормативно-правових актів Міністерства фінансів України та Державної 
казначейської служби України.

Нарахування та виплата заробітної плати, відпускних та оздоровчих 
працівникам Університету проводиться із дотриманням норм законодавства у 
встановлені Колективним договором строки.

Бухгалтерією, проректором з господарською роботи та відповідальними 
особами здійснюється моніторинг щодо недопущення виникнення 
заборгованості з заробітної плати, за спожиті послуги з енергопостачання і 
комунальні послуги, споживання їх у межах норм, контроль за повнотою та
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своєчасністю надходжень від надання платних послуг з освітньої, господарської 
та іншої діяльності Університету.

Інформація щодо кошторису доходів і видатків наведена в таблиці 23.1.
Таблиця 23.1.

Виконання кошторису доходів і видатків______________
Показник Сума, 

млн. грн.

Кошти загального фонду, у тому числі: 34,5
поточні видатки 34,5

капітальні видатки -
Кошти спеціального фонду, отриманих як плата за 

послуги, у тому числі:
33,3

поточні видатки 33,2
капітальні видатки 0,1

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.

24. ВЖ ИТТЯ У МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХОДІВ ДО 
ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШ ЕНЬ У

ЗАКЛАДІ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

На виконання вимог нормативно-правових актів України, якими 
встановлені механізми запобігання проявам корупційних правопорушень та 
відповідальність, серед яких визначальними є: Закон України «Про запобігання 
корупції» № 1700-УП від 14.10.2014; Закон України «Про Національне 
антикорупційне бюро України» № 1698-УІІ від 14.10.2014; Закон України «Про 
внесення змін до деяких законодавчих актів України у сфері державної 
антикорупційної політики у зв’язку з виконанням Плану дій щодо лібералізації 
Європейським Союзом візового режиму для України» № 1261-УІІ від 13.05.2014; 
Кримінальний кодекс України № 2341 -III від 05.04.2001; Кодекс України про 
адміністративні правопорушення № 8073-Х від 07.12.1984; Постанова Кабінету 
Міністрів України «Питання запобігання та виявлення корупції» №706 від 
04.09.2013; Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 
передачі дарунків, одержаних як подарунки державі, Автономній Республіці 
Крим, територіальній громаді, державним або комунальним установам чи 
організаціям» № 1195 від 16.11.2011; наказ Міністерства освіти і науки України 
«Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання та
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виявлення корупції» №1432 від 14.10.2013, Університет вживає дії із 
недопущення порушень у сфері, що розглядається.

Наказом ректора № 160-заг. від 25.07.2019 визначено уповноважену особу 
з питань запобігання та виявлення корупції - Ковчук Валентину Михайлівну, 
кандидатура якої погоджена листом Міністерства освіти і науки України №1/11- 
7471 від 13.08.2019.

Через звільнення Ковчук Валентини, наказом № 209-заг. від 04.08.2020 
відповідальною за проведення роботи з питань запобігання та виявлення корупції 
в Університеті була визначена помічник ректора з юридичних питань -  Сіденко 
Олену до призначення на посаду уповноваженої особи з питань запобігання та 
виявлення корупції.

Особою відповідальною за проведення роботи з питань запобігання та 
виявлення корупції, на виконання вимог Закону України «Про запобігання 
корупції» від 14.10.2014 № 1700-УП, Типового положення про уповноважений 
підрозділ (уповноважену особу) з питань запобігання та виявлення корупції, 
затвердженого Наказом Національного агентства з питань запобігання корупції 
від 17.03.2020 №102/20, з метою вжиття заходів щодо запобігання корупційним 
правопорушенням, здійснення контролю за їх проведенням в Університеті, у 
відповідь на лист Міністерства освіти та науки України №1/9 -412 від 31.07.2020, 
Міністерству освіти та науки України був наданий звіт із додатками.

На сайті Університету http://osau.edu.ua/ створені два розділи, присвячені 
запобіганню та протидії корупції.

У розділі «Протидія корупції», що знаходиться за адресою: «Головная 
Публічна інформація ^  Запобігання та протидія корупції в Університеті» 
розміщується актуальна інформація, у тому числі форма декларацій про майно, 
доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру. До відома ректора та 
інших посадових осіб, у тому числі помічника ректора з юридичних питань (яка 
є відповідальною за проведення роботи з питань запобігання та виявлення 
корупції в Університеті, до призначення на посаду уповноваженої особи з питань 
запобігання та виявлення корупції) була доведена інформація, викладена у листі 
від 28.09.2020 шляхом розсилки на електронні адреси працівників необхідної 
інформації.

Працівники Університету повідомлені, що невиконання вимоги щодо 
повідомлення про потенційний конфлікт інтересів, що є правопорушенням, 
пов’язаним із корупцією і тягне за собою дисциплінарну відповідальність, 
передбачену ч. 2 ст. 65 Закону України «Про запобігання корупції», чим за ст. 
147 Кодексу законів про працю України, є догана чи звільнення.

У розділі «Запобігання та протидія корупції в Університеті», розташований 
на сайті за адресою: «Головна^-Публічна інформація^Запобігання та протидія 
корупції в Університеті» розміщена загальна інформація, зокрема, електронна 
адреса для повідомлення про відомі факти порушення антикорупційного
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з а к о н о д а в с т в а  в  У н ів е р с и т е т і  п р а ц ів н и к а м и  т а  ін ш и м и  о с о б а м и , з а  н а я в н о с т і  
о б ґ р у н т о в а н о г о  п е р е к о н а н н я ,  щ о  ін ф о р м а ц ія  є  д о с т о в ір н о ю , р е ж и м  у с н и х  
п о в ід о м л е н ь  т а  т е л е ф о н  з в ’я з к у  д л я  н и х  б а д р е с а  д л я  п и с ь м о в и х  п о в ід о м л е н ь ,  
л о к а л ь н і  н о р м а т и в н о - п р а в о в і  д о к у м е н т и  з а к л а д у  з  а н т и к о р у п ц ій н о г о  
з а к о н о д а в с т в а .

З а  2 0 2 0  р ік  з в е р н е н ь  щ о д о  к о р у п ц ій н и х  п р а в о п о р у ш е н ь  н е  н а д ій ш л о .
У  з в іт н и й  п е р іо д  в  У н ів е р с и т е т і  п р о в о д и л а с ь  р о з ’я с н ю в а л ь н а  р о б о т а  із  

з а п о б іг а н н я  і п р о т и д і ї  к о р у п ц і ї  с е р е д  п р а ц ів н и к ів  т а  з д о б у в а ч ів  в и щ о ї  о с в іт и , в  
т о м у  ч и с л і  в ід б у л и с ь  з у с т р іч і  к е р ів н и ц т в а  У н ів е р с и т е т у  з і  з д о б у в а ч а м и  в и щ о ї  
о с в іт и  п е р ш и х  к у р с ів  в с іх  ф а к у л ь т е т ів  т а  н а в ч а л ь н о - н а у к о в о г о  ін с т и т у т у  щ о д о  
н е д о п у щ е н н я  п р о я в ів  к о р у п ц і ї  в  У н ів е р с и т е т і .

Я к  і у  2 0 1 9  р о ц і ,  у  2 0 2 0  р о ц і  п р о р е к т о р о м  з  н а у к о в о  - п е д а г о г іч н о ї  т а  
в и х о в н о ї  р о б о т и  У н ів е р с и т е т у  п ід  ч а с  к у р а т о р с ь к и х  г о д и н  б у л и  п р о в е д е н і  б е с ід и  
т а  к р у г л і  с т о л и  з і  з д о б у в а ч а м и  в и щ о ї  о с в іт и  с т а р ш и х  к у р с ів  н а  п е р е д о д н і  
п р о в е д е н н я  л іт н ь о ї  з а л ік о в о - е к з а м е н а ц ій н о ї  с е с і ї  н а  т е м и : « К о р у п ц ія  т а  ш л я х и  їх  
п о д о л а н н я » ,  « В ід п о в ід а л ь н іс т ь  з а  п р о в о к у в а н н я  т а  н а д а н н я  х а б а р у » .

А д м ін іс т р а ц іє ю  У н ів е р с и т е т у  п р о д о в ж у є т ь с я  р о б о т а  щ о д о  у п е р е д ж е н н я  
м о ж л и в и х  н е г а т и в н и х  я в и щ  п ід  ч а с  п р о в е д е н н я  п ід с у м к о в и х  м о д у л ь н и х  
к о н т р о л ів ,  з а л ік ів  т а  іс п и т ів  е к з а м е н а ц ій н о ї  с е с ії .

У  2 0 2 0  р о ц і  п р о в е д е н о  а н о н ім н е  о п и т у в а н н я  с е р е д  з д о б у в а ч ів  в и щ о ї  о с в іт и  
із  п о д а л ь ш и м  а н а л із о м  ін ф о р м а ц і ї  щ о д о  ф а к т ів  к о р у п ц і ї  з а  р е з у л ь т а т а м и  л іт н ь о ї  
з а л ік о в о - е к з а м е н а ц ій н о ї  с е с і ї .  П о в ід о м л е н ь  п р о  к о р у п ц ій н і  д і ї  н а у к о в о -  
п е д а г о г іч н и х  п р а ц ів н и к ів  н е  з а ф ік с о в а н о .

А н т и к о р у п ц ій н е  з а к о н о д а в с т в о  д о т р и м у є т ь с я  і п р и  о ф о р м л е н н і  т р у д о в и х  
п р а в о в ід н о с и н .

З а б е з п е ч е н о  в ж и т т я  з а х о д ів  щ о д о  з а п о б іг а н н я  м о ж л и в и м  ф ін а н с о в и м  
п р а в о п о р у ш е н н я м  т а  к о н т р о л ю  з а  з б е р е ж е н н я м  д е р ж а в н о г о  м а й н а  ш л я х о м  
п р о в е д е н н я  щ о р іч н о ї  ін в е н т а р и з а ц і ї ,  з а  р е з у л ь т а т а м и  я к о ї  в и д а т к и  У н ів е р с и т е т у  
п р и в о д я т ь с я  в ід п о в ід н о  д о  з а т в е р д ж е н о г о  к о ш т о р и с у . В ід п о в ід н о  д о  н а к а з у  
р е к т о р а  « П р о  п р о в е д е н н я  ін в е н т а р и з а ц і ї  о с н о в н и х  з а с о б ів ,  т о в а р н о - м а т е р іа л ь н и х  
ц ін н о с т е й ,  г р о ш о в и х  к о ш т ів  і д о к у м е н т ів  т а  р о з р а х у н к ів »  №  3 7 8 -за г . в ід  
1 5 .1 0 .2 0 2 0  п р о в е д е н о  щ о р іч н у  ін в е н т а р и з а ц ію  о с н о в н и х  т а  о б о р о т н и х  ц ін н о с т е й  
У н ів е р с и т е т у ,  з а  р е з у л ь т а т а м и  р о б о т и  я к о ї  з а л и ш к ів  т а  н е д о с т а ч  н е  в и я в л е н о .

В ід п о в ід н о  д о  п ід п у н к т у  « а »  п у н к т у  2  ч а с т и н и  п е р ш о ї  с т а т т і  3 З а к о н у  
У к р а їн и  « П р о  з а п о б іг а н н я  к о р у п ц і ї»  №  1 7 0 0 -У П  в ід  1 4 .1 0 .2 0 1 4 , д л я  п о с а д о в и х  
о с іб  У н ів е р с и т е т у ,  я к і  в ід н е с е н і  д о  ю р и д и ч н и х  о с іб  п у б л іч н о г о  п р а в а  ( н а  я к и х  
п о ш и р ю є т ь с я  д ія  в к а з а н о г о  з а к о н у ) о д н іє ю  з  в и м о г  є  з а п о в н е н н я  е л е к т р о н н и х  
ф о р м  д е к л а р а ц і ї  н а  о ф іц ій н о м у  в е б - с а й т і  Н а ц іо н а л ь н о г о  а г е н т с т в а  з  п и т а н ь  
з а п о б іг а н н я  к о р у п ц і ї  ч е р е з  в л а с н и й  п е р с о н а л ь н и й  к а б ін е т  с у б ’є к т а  д е к л а р у в а н н я .  
У  2 0 2 0  р о ц і  д е к л а р а ц і ї  в ід п о в ід н и х  п р а ц ів н и к ів  з а  2 0 1 9  р ік ,  а  т а к о ж  п р и  п р и й н я т т і  
н а  р о б о т у  т а  з в іл ь н е н н і  п о с а д о в и х  о с іб  У н ів е р с и т е т у ,  п о д а н і  с в о є ч а с н о .
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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.

Університетом у відповідності до Закону України «Про публічні закупівлі» 
№ 922-УШ від 25.12.2015 дотримується обов’язковість проведення процедур 
закупівлі через електронну систему.

Університет офіційно зареєстрований в одному із найбільших торгівельних 
майданчиків Zakupki.Prom.ua системи публічних закупівель Рго7огго, 
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-УШ від 25.12.2015, а саме: відкриті торги, 
конкурентний діалог, або переговорна процедура закупівлі.

З метою виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної 
інформації» № 2939-УІ від 13.01.2011 та «Про відкритість використання 
публічних коштів» № 183-УШ від 11.02.2015 інформація про склад тендерного 
комітету, повноваження та функції, а також річні плани й додаток до нього 
опубліковані на офіційному сайті Університету osau.edu.ua за адресою: 
«Головна^-Публічна інформація^Інформація тендерного комітету».

25. ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖ ЕННЯ ЗАСНОВНИКОВІ РІЧНОГО 
КОШ ТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Кошторис доходів і видатків Університету складений на підставі лімітної 
довідки і своєчасно затверджений в Міністерстві освіти і науки України з 
урахуванням вимог нормативно-правових актів України у сфері фінансової 
діяльності закладів вищої освіти, серед яких визначальними є Бюджетний кодекс 
України, Закон України «Про Державний бюджет України на 2020 рік» від 
14.11.2019 № 294-ІХ, постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження 
Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 
кошторисів бюджетних установ» від 28.02 2002 № 228, наказ Міністерства 
фінансів України «Про затвердження документів, що застосовуються у процесі 
виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57.

Загальна сума кошторисних призначень на початок 2020 року склала 65,7 
млн. грн., з них за загальним фондом кошторису - 32,2 млн. грн., за спеціальним 
фондом кошторису - 33,5 млн. грн.
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На кінець звітного періоду загальна сума кошторисних призначень склала 
67,8 млн. грн., з них за загальним фондом кошторису - 34,5 млн. грн., за 
спеціальним фондом кошторису - 33,3 млн. грн.

26. ПОДАННЯ ЗАСНОВНИКОВІ ДО 1 ЛЮ ТОГО, А ТАКОЖ НА ЙОГО 
ВИМОГУ ЗВІТУ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ УМОВ КОНТРАКТУ 

ТА ДОТРИМ АННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ ВИМОГ 
ЗАКОНОДАВСТВА, СТАНДАРТІВ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Звіт ректора Університету Брошкова Михайла про результати виконання 
умов контракту № А 13-І від 12.07.2019, укладеного з Міністерством освіти і 
науки України та дотримання Університетом вимог законодавства, стандартів 
вищої освіти за період з 16.07.2019 до 31.12.2019 подано до Міністерства освіти 
і науки України як засновника Університету вчасно.

Звіт ректора Одеського державного аграрного університету Брошкова 
Михайла щодо виконання умов контракту та дотримання закладом вищої освіти 
вимог законодавства, стандартів вищої освіти від 12.07.2019 № А 13-І, 
укладеного з Міністерством освіти і науки України, за період з 01.01.2020 по 
31.12.2020 розроблено відповідно до норм п. 5 ст. 34 Закону України «Про вищу 
освіту» № 1556-УП від 01.07.2014, контракту №А 13-І від 12.07.2019, 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 та 
подається згідно вимог засновника в межах чинного законодавства.

27. Щ ОРІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ВИЩ ИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ  
ОРГАНОМ ГРОМ АДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ 

ОСВІТИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ, ЗОКРЕМА ПРО 
ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ

Звіт ректора Одеського державного аграрного університету Брошкова 
Михайла щодо виконання умов контракту від 12.07.2019 № А 13 -І, укладеного з 
Міністерством освіти і науки України, за період з 01.01.2020 по 31.12.2020 було 
заслухано та схвалено Конференцією трудового колективу Університету 
(протокол №43 від 23.12.2020) - вищим колегіальним органом громадського 
самоврядування Університету згідно норм чинного законодавства провадження 
освітньої діяльності.
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28. РОЗВИТОК І М ОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМ ІСТУ, ФОРМ  ФІЗИЧНОГО
ВИХОВАННЯ ЗДОБУВАЧІВ, СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ ТА 

ВІДПОВІДНОЇ М АТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ПІДГОТОВКА ТА 
ОПРИЛЮ ДНЕННЯ Щ ОРІЧНОГО ЗВІТУ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ У ЗАКЛАДІ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Процес реформування вищої освіти відповідно до вимог європейського 
освітнього простору спрямований, передусім, на підвищення якості навчання 
майбутніх фахівців, здатних до плідної багаторічної праці за фахом. Одним із 
невід’ємних атрибутів інтеграції до загальноєвропейського освітнього простору 
є оновлення змісту освіти. У зв’язку з цим гостро постає питання про місце та 
роль фізичного виховання у національній системі освіти. Тому одним з головних 
факторів 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-УШ від 05.09.2017, 
«Про вищу освіту» № 1556-УП від 1.07.2014, «Про фізичну культуру і спорт» 
№3808-ХІІ 24.12.1993, 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, наказу 
Міністерства молоді та спорту України «Про затвердження тестів і нормативів 
для проведення щорічного оцінювання фізичної підготовленості населення 
України» № 4665 від 15.12.2016, Рекомендацій щодо організації фізичного 
виховання у вищих навчальних закладах (додаток до листа МОН України №1/9 - 
454 від 25.09.2015), здійснюється поетапна модернізація методів та форм 
фізичного виховання здобувачів вищої освіти Університету.

За звітний період було закінчено повний капітальний ремонт спортивної 
зали для проведення тренувань, спортивних ігор, занять фізичною культурою, 
що забезпечило повноцінне проведення занять з фізичної культури у 
навчальному процесі і різнобічний розвиток фізичної культури та спорту 
здобувачів вищої освіти у вільний час. Спортивну залу укомплектовано сучасним 
спортивним інвентарем. Для здобувачів Університету було закуплено 99 
комплектів спортивних форм на суму 29700 грн (28 комплектів баскетбольних, 
24 - для гри у ручний м’яч, 36 футбольних та 11 волейбольних комплектів).

Для проведення занять з фізичної культури та спорту, тренувань збірних 
команд та оздоровчих занять використовувався спортмайданчик, спортивна зала 
для занять з аеробіки, ритмічної гімнастики та для занять здобувачів вищої освіти 
із вадами здоров’я.

Головними напрямками фізичного виховання у Університеті в звітному 
періоді стали:

■ формування засад здорового способу життя та правильного харчування;
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■ зростання функціональних можливостей організму засобами фізичної 
культури;

■ забезпечення відмови від шкідливих звичок здобувачів, покращення 
розумової і фізичної працездатності;

■ формування осмисленості необхідності систематичних занять фізичними 
вправами з урахуванням особливостей майбутньої роботи за фахом;

■ профілактика захворювань, відновлення здоров'я та підвищення 
професійної працездатності;

■ формування навичок щодо методів визначення фізичного стану та 
самоконтролю;

■ удосконалення спортивної майстерності здобувачів та слухачів, що 
займаються обраними видами спорту.

Відповідно до затвердженого розкладу викладачами відповідного профілю 
Університету проводилися заняття із підвищення спортивної майстерності 
здобувачів з таких видів спорту: художня гімнастика, регбі, баскетбол, волейбол, 
настільний теніс, футбол, футзал, легка атлетика. В Університеті культивуються 
загалом понад 20 видів спорту, визнаних в України та діє 7 секцій з наступних 
видів спорту: волейбол, баскетбол, теніс настільний, футбол, гандбол, регбі, 
шахи.

Збірні команди Університету з баскетболу (жінки та чоловіки) взяли участь 
в Обласній спартакіаді серед закладів вищої освіти 3-4 рівнів акредитації, яка 
розпочалась у лютому 2020 р (Рисунок 28.12

Рис. 28.1. Змагання з баскетболу
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У зв’язку з карантинними обмеженнями, встановленими Кабінетом 
Міністрів України, для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 
СОУГО-19, Комітет з фізичного виховання та спорту був змушений призупинити 
частину заходів Єдиного календарного плану фізкультурно-оздоровчих та 
спортивних заходів серед учнів та здобувачів вищої освіти.

Збірна команда Університету з футзалу (жінки) взяла участь у Кубку 
України серед закладів вищої освіти 3-4 рівнів акредитації з 3 до 10 березня 2020 
р. і посіла 8 місце.

Команда Університету взяла участь у фінальному етапі челенджу «Заради 
руху» серед закладів вищої освіти 3-4 рівнів акредитації, де посіла 6 місце. 
Фіналістами стали Коваленко Євгенія (здобувач факультету ветеринарної 
медицини, 5 курс) - 7 місце серед жінок у вправі планка, Дундер Олександр 
(здобувач агробіотехнологічного факультету, 3 курс) - 6 місце серед хлопців у 
вправі віджимання.

Збірна команда Університету з міні-футболу(жінки) у червні 2020 року 
брала участь у чемпіонаті України з пляжного футболу, де посіла 9 місце 
(Рисунок 28.2.).

Рис. 28.2 Змагання з жіночого міні-футболу
З вересня 2020 р. дисципліна «Фізичне виховання» була переведена з 

традиційної форми навчання на секційну. З метою активізації здобувачів денної 
форми навчання до занять різними видами рухової активності створені секції з 
наступних видів спорту: волейбол, баскетбол, міні-футбол, теніс настільний, 
шахи (Рисунок 28.3.).
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Рис. 28.3. Змагання з волейболу
У жовтні 2020 р. була проведена Спартакіада Університету серед перших 

курсів з видів спорту: волейбол, баскетбол, міні-футбол. Активну участь взяли 
здобувачі спеціальностей «Геодезія та землеустрій», «Економіка», 
«Менеджмент», «Агроінженерія». У зв‘язку з карантинними обмеженнями 
Спартакіада була призупинена.

29. УМОВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДКРИТОГО КОНТРОЛЮ  ЗА 
ДІЯЛЬН ІСТЮ  ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ, А ТАКОЖ УМОВИ ДЛЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ГРОМ АДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ
ЗАКЛАДУ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Згідно діючого законодавства у сфері відповідної діяльності, зокрема 
Закону України «Про вищу освіту» № 1556-УП від 01.07.2014 та Статуту 
Одеського державного аграрного університету, в Університеті створені умови 
для здійснення відкритого контролю за діяльністю Університету, а також умови 
для діяльності органів громадського самоврядування. Серед визначальних умов 
відповідного забезпечення є орган громадського самоврядування -  Конференція 
трудового колективу, який включає виборних представників із числа здобувачів 
вищої освіти, до повноважень якої входить перелік компетенцій, зокрема 
заслуховування щорічного звіту ректора та оцінка його діяльності, розгляд та 
схвалення Колективного договору, обрання комісії з трудових спорів, розгляд 
питання щодо обрання представників працівників до складу Вченої ради
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Університету, затвердження Правил внутрішнього розпорядку Університету і 
Колективного договору тощо.

За звітний період 2020 року було проведено дві конференції трудового 
колективу (склад трудового колективу -100 осіб, серед них 15 здобувачів), на 
засіданнях якої були розглянуті питання про розширення складу Наглядової ради 
Університету, про матеріально-технічний стан майна Університету та 
погодження його введення до Єдиного реєстру об’єктів державної власності, 
питання відзначення працівників Університету за результатами діяльності з 
різних напрямків, заслухано та схвалено щорічний Звіт ректора Університету 
щодо виконання умов контракту, розглянуто питання щодо обрання складу 
Вченої ради Університету.

В розрізі діяльності Наглядової ради як консультативно -дорадчого органу 
у зв'язку з необхідністю постійної підтримки подальшого розвитку Університету 
як сучасного закладу вищої освіти і інтегрування його у світову систему освіти, 
на конференції трудового колективу прийнято рішення щодо узгодження 
кандидатур для розширення відповідного органу Університету, зокрема:

■ Буніна Сергія Валерійовича, народного депутата України IX скликання, 
члена Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики; 
заступника співголови групи з міжпарламентських зв’язків з Федеративною 
Республікою Німеччина; члена групи з міжпарламентських зв’язків з 
Королівством Нідерландів, Азербайджанською Республікою, Соціалістичною 
Республікою В'єтнам, Китайською Народною Республікою, Королівством 
Норвегія.

■ Резніка Ігоря Йосиповича, голову Одеської міської федерації футболу, 
народного депутата України IV скликання у період з квітня 2002 року — до квітня 
2006 року.

■Іванова Володимира Ілліча, директора ТОВ «Агропроект-Південь», яке 
спеціалізується на вирощуванні зернових, бобових культур і насіння олійних 
культур; члена Комітету Верховної Ради з питань організації державної влади, 
місцевого самоврядування, регіонального розвитку та містобудування; 
заступника співголови групи з міжпарламентських зав’язків з Державою Ізраїль; 
заступника члена Постійної делегації в Парламентській асамблеї Організації 
Чорноморського економічного співробітництва.

■ Васильковського Ігоря Івановича, голову Наглядової ради промислово - 
будівельної групи «Камбіо-Інвест», заслуженого будівельника України.

■Учителя Ігоря Леонідовича, президента Акціонерного товариства 
«Одесагаз»; депутата Одеської обласної Ради, члена постійної комісії з питань 
житлово-комунального господарства, паливно-енергетичного комплексу та 
енергозбереження Одеської обласної Ради; Заслуженого працівника 
промисловості України.
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■Іванова Андрія Ігоровича, керівника (акціонера) групи компаній 
«Траншіп»; члена-кореспондента Міжнародної Академії Наук по Екології, 
Безпеки Людини; віце-президента Морської Палати України.

■ Варещенко Володимира Ігоровича, керівника Одеського відділення 
міжнародної страхової компанії ARX (Canada).

Важливим органом самоврядування, який здійснює громадський нагляд та 
контроль за діяльністю закладу, а також провадить свою активно діяльність 
згідно нормативних документів в Університеті також є Студентська рада -  
команда ініціативних, творчих та самовідданих здобувачів з усіх факультетів та 
структурних підрозділів. Студентська Рада Університету є вищим колегіальним 
виконавчим органом студентського самоврядування та функціонує на рівні 
Університету. Діяльність студентського самоврядування спрямована на 
особистісний розвиток здобувачів, становлення їх як соціально активних 
громадян, розвиток моральних та суспільних якостей. Здобувачі Університету 
активно долучаються до участі в управлінні Університетом через органи 
студентського самоврядування та мають спільну мету -  підвищити якість знань, 
виховання духовності, культури, зростання у здобувачів соціальної активності та 
відповідальності за прийняті рішення. Студентська молодь вчиться самостійно 
забезпечувати громадський порядок, організовувати позанавчальне життя 
(дозвілля, спортивні заходи, відпочинок, подорожі) (Рисунки 29.1-29.2.).

Рис. 29.1. Танцювальний колектив Рис. 29.2. Зустріч студентського 
«Мрія» активу

На всіх рівнях налагоджені ділові та конструктивні стосунки між 
здобувачами та адміністрацією на основі взаєморозуміння та співпраці, 
проводяться постійні онлайн зустрічі із керівництвом Університету в умовах 
карантинних обмежень (Рисунок 29.3.).
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Рис. 29.3. Студрада з ректором Університету
Члени студради входять до складу вчених рад факультетів, ректорату та 

Вченої ради Університету.
Студради вносять на розгляд ректорату, деканатів, профспілкового 

комітету подання щодо матеріально-технічного забезпечення діяльності 
студентського самоврядування, пропозиції щодо удосконалення системи 
навчання і виховання у закладі, проведення поточного та підсумкового 
контролю, графіків іспитових сесій, режиму роботи бібліотеки, читальних залів, 
спортивної зали, занять спортивних секцій, проведення наукових зібрань та 
різноманітних культурно-масових акцій, які розглядаються та обговорюються 
спільно з керівництвом Університету (Рисунок 29.4.).

Студрада очолює систему студентських самоврядувань факультетів та 
гуртожитків Університету, діє на основі принципів добровільності, 
демократичності, законності та гласності і виражає інтереси всіх здобувачів 
університету. Студентській раді відведено місця для встановлення
інформаційних стендів (рис 29.5.).

Рис. 29.4 Онлайн зустріч з вивчення 
програми Zoom
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гуртожитку



Студентська рада об’єднує всіх здобувачів вищої освіти Університету, тому 
всі здобувачі вищої освіти мають рівні права та можуть обиратися і бути 
обраними в робочі, дорадчі, виборні та інші органи студентського 
самоврядування. Чергові вибори органів студентських рад відбулись в 
Університеті 20.10.2020. У своїй діяльності органи студентського 
самоврядування керуються Законами України «Про освіту» № 2145 -УШ від 
05.09.2017, «Про вищу освіту» № 1556-УІІ від 01.07.2014 та Положенням про 
Студентську раду Одеського державного аграрного університету. Конференція 
здобувачів вищої освіти Університету є вищим представницьким органом 
студентського самоврядування Університету.

Для діяльності Студентської ради є 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 щотижнево кожний 
здобувач може прийти на особистий прийом до ректора.

Протягом звітного періоду студентське самоврядування в особі членів 
студентської ради Університету:

■виносили власні пропозиції щодо питань розвитку освітньо-наукової 
компоненти на обговорення з керівництвом Університету (рисунок 29.6.);

Рис. 29.6. Зустріч з ректором
■приймали участь у вирішенні питань забезпечення належних побутових 

умов проживання здобувачів вищої освіти у гуртожитку, зокрема провели 
щорічний конкурс «Краща кімната нашого гуртожитку» та обрали переможців
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серед мешканців гуртожитків за особистої підтримки ректора Михайла 
Брошкова (рисунок 29.7.);

■за дозволених обмежень в умовах карантину проводили онлайн 
просвітницькі та розважальні заходи;

■забезпечували захист прав та інтересів усіх здобувачів вищої освіти, які

Рис. 29.7. Нагородження 
переможців конкурсу «Краща 
кімната нашого гуртожитку»

Рис. 29.8. Вітання із 
урочистим днем у сценічних 

танцю вальних костюмах

■розпоряджались коштами та іншим майном, що знаходились в 
користуванні Студентської ради. Кошторис Студентської ради було розглянуто і 
затверджено Вченою радою Університету 30.01.2020 року на суму 91тис. грн. 
Вищезазначені кошти здобувачами вищої освіти було витрачено на відрядження, 
закупівлю музичних інструментів, сценічних танцювальних костюмів (рисунок 
29.8).

Здобувачі вищої освіти Університету брали активну участь в культурно- 
просвітницькій і соціальній роботі Університету впродовж 2020 року.

Здобувачі агробіотехнологічного факультету разом з заступником декана з 
виховної роботи Когут Інною та кураторами: Щетінніковою Людмилою, Балан 
Галиною, Боднар Людмилою, Поповою Ларисою, Тараненко Оленою та 
Поповою Людмилою відвідали читальну залу Університету з нагоди дня рідної 
мови (рис. 29.9). Співробітники бібліотеки підготували книжково -ілюстративну 
виставку та матеріал за темою заходу (лютий 2020 року).

навчаються в Університеті;
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Рис. 29.9 Відвідування читальної зали Університету

У лютому 2020 р. відзначили 150 -річчя з дня народження Лесі Українки 
проведенням літературних заходів та конкурсів, організованих кафедрою 
української та іноземних мов та бібліотекою Університету (рисунок 29.10).

Рис. 29.10. Літературні заходи в Університеті

У березні 2020 р. провели Шевченківський тиждень і відвідали 
Український драматичний театр ім. В. Василька, переглянувши виставу 
«Тарасові весни», провели святкові урочистості з нагоди Міжнародного жіночого 
дня (рисунок 29.11).
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Рис. 29.11. Міжнародний жіночий день в Університеті

Попри те, що в кінці березня 2020 року в Україні було оголошено карантин, 
викладачі та здобувачі опановували програми не лише дистанційної форми 
навчання, але й виховна робота не лишалася поза увагою, адже аксіомою є те, 
що особистісний вплив викладачів формує світогляд здобувачів набагато більше, 
аніж предмет, який вони викладають. Тому культурний центр Університету 
спільними зусиллями зі студрадою організував цікаві заходи у форматі онлайн:

■конкурс «Намалюй свою писанку», за участі не лише здобувачів, а й 
випускників та викладачів, співробітників з різних куточків України;

■ фотоконкурс «Весняний нестримний дух», де було важко визначити 
переможця серед 200 робіт та 57 учасників;

■ Всеукраїнський фестиваль «Софіївські зорі» у форматі онлайн (з 
залученням здобувачів аграрних коледжів Одещини);

■ Відеоконкурс «Я юний кінолог».
Дистанційне виховання вимагає від викладача опанувати нові платформи 

для підтримання зв'язку зі здобувачами та донесення інформації на відстані. Під 
час карантину виховна робота в Університеті проводилася згідно з планом 
виховної роботи Університету, планів роботи кураторів академічних груп, 
бібліотеки Університету. Куратори академічних груп щосереди проводили 
виховні години, використовуючи програми дистанційного спілкування онлайн, 
відповідні месенджери.

Виховні години проводилися у форматі врахування різних актуальних 
тематик:
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■ «Коронавірус в Україні: як захистити себе та рідних» - зі щоденним 
опитуванням про стан самопочуття здобувачів, основні засоби профілактики від 
СОУГО-19, а також алгоритм дій у разі підозри на коронавірусну хворобу; було 
спеціально розроблено записи відеороліків «Залишайся вдома» та «ОДАУ 
підтримує лікарів» впродовж березня-квітня 2020 року;

■ політичних інформацій -  куратори академічних груп разом зі 
здобувачами обговорювали важливі події з життя країни та світу за тиждень 
(рисунок 29.12.);

■ тематичних виховних годин, зокрема: Дня пам’яті Чорнобильської 
трагедії, Дня пам’яті та примирення та Дня Перемоги, Дня українського козацтва, 
Дня працівника сільського господарства;

■ перегляду та обговорення роликів та фільмів про небезпеку булінгу, 
торгівлі людьми, наркотиків, тютюнопаління, як запобігти проявів тероризму та 
ін.;

■ віртуальних екскурсій музеями України та світу;
■ індивідуальної форми виховної роботи -  проведення бесід в 

телефонному та онлайн-режимі з конкретного приводу не лише зі здобувачами, а 
й їх батьками.

Рис. 29.12 Онлайн зустріч старост Рис. 29.13 Робоча онлайн- 
зустріч з проректором

Розроблена в Університеті Концепція виховної роботи охоплює різні 
сторони освітнього процесу й передбачає розвиток студентського 
самоврядування. З ініціативи проректора з науково-педагогічної та виховної
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роботи було проведено спільні засідання студентських рад з адміністрацією 
Університету в онлайн-режимі (рисунок 29.13.). Відповідно до плану роботи 
органів студентського самоврядування їх засідання відбувалися дистанційно, де 
студентський актив обговорював планові та нагальні питання розвитку.

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.

У вересні 2020 р. провели традиційний захід -  День знань та посвяти в 
здобувачі вищої освіти Університету (рисунок 29.14).

Здобувачі вищої освіти Університету брали активну участь в культурно- 
просвітницькій і соціальній роботі Університету впродовж першого семестру 
2020-2021 навчального року, активно відвідавши Наукову бібліотеку ім.
М.Г орького та Наукову бібліотеку Одеського державного аграрного університету 
в День бібліотеки 30 вересня 2020 року (рисунок 29.15).

Рис. 29.14 День знань-2020 Університеті

159



Рис. 29.15 Здобувачі 1 курсу Університету в бібліотеці

Студентською радою Університету було проведено велику кількість 
різноманітних заходів та спортивних змагань, інформація про які висвітлена на 
офіційному веб-сайті Університету та в соціальних мережах (рисунки 29.16
29.18), також актив здобувачів Університету відвідував впродовж року міський 
притулок для тварин та організовував благодійні ярмарки з метою допомогти 
безпритульним тваринам.

Рис. 29.16 Благодійний ярмарок Рис. 29.17 Фотозона до 
українського козацтва

Дня
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Численні фотозони до усіх свят з метою привернути увагу молоді до 
культури та звичаїв рідного народу стали новим поштовхом для розвитку 
творчого потенціалу, що підтримується керівництвом Університету.

Рис. 29.18 Профорієнтаційні заходи

Також здобувачі брали активну участь у проведенні профорієнтаційних 
заходів у школах міста та області (Рисунок 29.18.).

Рис. 29.19. Випускники Університету
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Проаналізована робота є свідченням того, що колектив Університету 
впевнено рухається вперед, виховуючи молоде покоління українських аграріїв.

30. ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШ ЕННЯМ  АКАДЕМ ІЧНОЇ ДОБРОЧЕСНОСТІ 
УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА ПРИТЯГНЕННЯ ЇХ ДО 

АКАДЕМ ІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ

У 2020 р. пріоритетним залишилось виконання завдань щодо дотримання 
норм академічної доброчесності. Запобігання порушенням академічної 
доброчесності учасниками освітнього процесу та притягнення їх до академічної 
відповідальності регулюється Цивільним кодексом України, законами України 
«Про освіту» № 2145-УШ від 05.09.2017, «Про вищу освіту» № 1556-УП від
01.07.2014, «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-УШ від
26.11.2015, «Про авторське право і суміжні права» від 23.12.1993 № 3792-ХІІ, 
Статутом Одеського державного аграрного університету, Положенням про 
академічну доброчесність в Одеському державному аграрному університеті, 
Положенням про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, 
навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у Одеському 
державному аграрному університеті.

За погодженням всіх учасників освітнього процесу в Університеті формами 
проявів академічної недоброчесності встановлено: академічний плагіат;
академічне шахрайство, виконання на замовлення та (або) продаж академічних 
текстів (контрольних, курсових, кваліфікаційних робіт, дисертаційних 
досліджень і навчальної літератури); академічна фальсифікація та фабрикація; 
публікація вигаданих результатів досліджень, будь-яких даних із питань 
освітнього процесу; приписування результатів колективної діяльності одній або 
окремим особам без узгодження з іншими учасниками авторського колективу або 
внесення до списку авторів наукової чи навчально-методичної праці, осіб які 
брали участь у створенні продукту; академічний обман; академічне хабарництво; 
протиставлення приватних інтересів інтересами Університету та педагогічної, 
науково-педагогічної спільноти; приватний інтерес.

Внутрішня система боротьби з проявами недоброчесності в Університеті 
складається з превентивних заходів: ознайомлення учасників освітнього процесу 
з документами, що унормовують запобігання проявам академічної 
недоброчесності; проведення семінарів зі здобувачами вищої освіти з питань 
правильності оформлення навчальних, наукових та кваліфікаційних робіт; 
сприяння та інформування органам студентського самоврядування, науковому 
товариству Університету правил наукової етики, експертна оцінка та технічна 
перевірка (за допомогою спеціальних програмних засобів) щодо виявлення ознак
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академічного плагіату у наукових, навчальних та кваліфікаційних роботах, 
підготовлених до захисту.

У 2020 році перевірка на наявність ознак академічного плагіату 
студентських кваліфікаційних робіт та наукових робіт співробітників 
Університету проводилась за допомогою сервісів перевірки Unicheck та Strike 
Plagiarism. Протягом поточного року усі випускові роботи здобувачів вищої 
освіти були перевірені на плагіат.

31. РОЗРОБЛЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В 
ОСВІТНЬОМ У ПРОЦЕСІ ПОРЯДКУ ВИЯВЛЕННЯ ТА 

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШ ЕННЯ АКАДЕМ ІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДІ ВИЩ ОЇ ОСВІТИ

Для забезпечення контролю виявлення та встановлення фактів порушення 
академічної доброчесності у звітному періоді керувалися існуючим нормативно- 
правовим підґрунтям України щодо відповідного питання, а також внутрішнім 
нормативним актом - Положенням про академічну доброчесність в Одеському 
державному аграрному університеті.

Для розв’язання етичних конфліктів між членами університетської 
спільноти створено Комісію з питань академічної доброчесності та етики, яка 
виконує завдання експертної оцінки етичності дій і поведінки університетської 
спільноти щодо дотримання норм доброчесності, налагодження діалогу між 
сторонами конфлікту, також експертна комісія виконує функції арбітру в 
питаннях виявлення такої форми прояву академічної недоброчесності як 
академічний плагіат. На розгляд комісії надається звіт подібності, що є 
первинним засобом перевірки робіт на предмет виявлення фактів та обсягу 
неправомірних запозичень у поданій роботі, а комісія, в свою чергу, здійснює 
оцінювання. Результати перевірки на академічний плагіат оформлюються 
протоколом засідання експертної комісії. У якості незгоди з результатами 
перевірки на академічний плагіат автор роботи має право подати апеляцію. 
Правила подання та розгляду апеляції визначені відповідним Положенням.

У відповідності до Положення про запобігання та виявлення академічного 
плагіату визначені та впроваджуються наступні заходи щодо відповідальності за 
виявлені допущення академічної недоброчесності у вигляді академічного 
плагіату: виявлення комісією фактів незадовільної оригінальності, низької 
унікальності є підставою відмови у наданні рекомендації для друку або 
відправлення цих матеріалів на доопрацювання; низький відсоток оригінальності 
робіт здобувачів вищої освіти ступенів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» є 
підставою щодо прийняття комісією рішення про недопущення до захисту та 
відправку матеріалів на доопрацювання або видачу нового варіанта завдання.
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За 2020 рік Університетом здійснено первинну перевірку 548 робіт членів 
університетської спільноти на предмет виявлення фактів та обсягу 
неправомірних запозичень та за результатами оцінювання експертною комісією 
на повторну перевірку відправлено біля 20 % від таких робіт.

Протягом звітного періоду усі кваліфікаційні праці здобувачів вищої освіти 
перевірялись на ознаки наявності академічного плагіату. Аналітичні дані 
результатів перевірки кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти на наявність 
ознак академічного плагіату наведено на рисунку 31.1.
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Рис. 31.1. Аналітичні дані результатів перевірки кваліфікаційних робіт 
здобувачів вищої освіти на наявність ознак академічного плагіату

Виявлення фактів плагіату у творах аспірантів, здобувачів наукового 
ступеня може бути підставою для розгляду атестаційною комісією питання щодо 
доцільності подальшого перебування даної особи у аспірантурі (докторантурі) чи 
відкріплення здобувача від кафедри. Виявлення фактів плагіату наукових та 
науково-педагогічних працівників Університету може бути враховано при 
продовженні дії контракту. Встановлення фактів плагіату у вже опублікованих 
творах аспірантів, здобувачів наукового ступеня є підставою для заборони автору 
включати такі твори у перелік своїх науково-методичних публікацій. Виявлення 
в поданій до захисту дисертації (науковій доповіді) академічного плагіату є 
підставою для відмови у присудженні відповідного наукового ступеня. 
Вищевказаних фактів за звітний період в Університеті не виявлено.
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висновки
У звітному періоді в рамках виконання умов контракту від 12.07.2019 

№ А 13-І, укладеного з Міністерством освіти і науки України та Стратегічного 
плану розвитку Університету на 2019-2024 роки було реалізовано вагомий 
перелік завдань в процесі продукування та імплементації дисциплінарних знань, 
створення новітньої науково-освітньої свідомості та формування гармонійної 
особистості з високими духовними цінностями, зокрема в рамках:

■ формуванття контингенту здобувачів вищої освіти на засадах моделі 
«ШР-освіта» - розпочато роботу над зміною класичної моделі освітньої 
діяльності на модель L2S, вдосконалено внутрішню структуру надання освітніх 
послуг, проведено роботу з цифровізації складових освітнього процесу, 
модифіковано інструменти lifelong education, розширено цільову аудиторію 
споживачів освітніх послуг, забезпечено дотримання вимог академічної 
доброчесності та продовжено роботу із впровадження сучасних методів 
профорієнтаційної роботи;

■ модернізації системи управління Університетом -  продовжено роботу 
над удосконаленням системи розвитку Університету як цілісного освітньо- 
наукового комплексу, раціоналізацією організаційної структури управління 
Університетом, методами управлінського впливу та розвитком SMART системи 
управління закладом вищої освіти;

■ формування нової кадрової політики -  створено умови для 
функціонування внутрішньої системи підготовки кадрового резерву, 
забезпечення гідних умов праці та соціальної безпеки працівників, соціального 
розвитку колективу і розкритгя його потенціалу для забезпечення L2S освіти;

■ створення інноваційного та безпечного освітнього середовища -  
сформовано передумови для кооперації освіти, науки та виробництва; 
продовжено робозу над вдосконаленням інфраструктури на основі сучасних 
підходів до візуалізації освітньої діяльності, в межах наявних ресурсів 
оптимізовано якісний стан матеріально-технічної бази та господарських об’єктів 
на засадах енергоефективності, закладено підґрунтя для формування сучасної 
мережі спортивно-оздоровчих об’єктів і продовжено роботу над оформлення 
речових прав на об’єкти нерухомого майна, закріпленого за закладом вищої 
освіти;

■ інтегрування Університету в світовий освітньо-науковий простір - 
посилено якісний стан підготовки здобувачів третього рівня вищої освіти, рівень 
володіння науково-педагогічних працівників іноземними мовами, грантову 
активність та напрямки трансферу технологій у виробництво, рейтинг
Університе 
науково-де

йому вимірі, ступінь національного та міжнародного
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