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ВСТУП 

 

У звітному періоді робота ректора Одеського державного аграрного 

університету Михайла БРОШКОВА (далі - ректора ОДАУ) будувалась на 

принципах законності, відкритості, демократичності, гласності, 

пріоритетності навчального процесу, відповідальності, сталості, 

мотиваційності, інноваційності, прогностичності, міжнародного 

співробітництва і людиноцентризму та доступності для кожного громадянина 

всіх форм і типів освітніх послуг ЗВО. 

Звіт ректора ОДАУ щодо виконання умов контракту № А 13-І від 

12.07.2019, укладеного з Міністерством освіти і науки України (далі - 

Контракт), дотримання закладом вищої освіти вимог законодавства і 

стандартів вищої освіти в процесі провадження освітньої діяльності та 

безпосередня діяльність Одеського державного аграрного університету (далі – 

ОДАУ, Університет) у період 01.01.2021-31.12.2021 розроблялись та 

провадились на підставі чинного нормативно-правового підґрунтя, а саме 

вимог, визначених Контрактом; Законами України «Про освіту» № 2145-VIII 

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

науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015; Указами Президента 

України від 25.06.2013 №344/2013 «Про Національну стратегію розвитку 

освіти в Україні на період до 2021 року, «Про Національну доктрину розвитку 

освіти» від 17.04.2002 № 347/2002, «Про цілі сталого розвитку України на 

період до 2030 року» від 30.09.2019 № 722/2019; Статутом, затвердженим 

Наказом Міністерства освіти і науки України №883 від 04.08.2021; 

Колективним договором на 2019 – 2023 рік між керівництвом та трудовим 

колективом Університету; іншими внутрішніми нормативно-правовими 

актами та ухвалами колегіальних органів.  

В звітному періоді продовжувалась робота з впровадження 

Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки та реалізації 5 цілей 

відповідного документу, які мають на меті формування вищої освіти на 

засадах моделі «U2P-освіта», модернізацію системи управління 

Університетом, забезпечення нової кадрової політики для розкриття 

професійного потенціалу працівників, створення інноваційного та безпечного 

освітнього середовища як високоорганізованого соціального простору, а 

також інтегрування Університету в світовий освітньо-науковий простір, 

орієнтований на всебічний розвиток людини та соціуму в цілому.  

http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Kolektyvnyj-dogovir-na-2019-2023-rik-mizh-kerivnytstvom-ta-trudovym-kolektyvom-Odeskogo-derzhavnogo-agrarnogo-universytetu.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2019/11/Kolektyvnyj-dogovir-na-2019-2023-rik-mizh-kerivnytstvom-ta-trudovym-kolektyvom-Odeskogo-derzhavnogo-agrarnogo-universytetu.pdf


 

5 

1. ПІДГОТОВКА ФАХІВЦІВ З ВИЩОЮ ОСВІТОЮ ЗА 

ВІДПОВІДНИМИ ПРОГРАМАМИ НА ВІДПОВІДНИХ РІВНЯХ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗГІДНО ІЗ СТАНДАРТАМИ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Одеський державний аграрний університет у своїй діяльності з 

підготовки фахівців початкового (короткого циклу), першого 

(бакалаврського), другого (магістерського) та третього (освітньо-наукового) 

рівнів вищої освіти базується на вимогах та направленості на реалізацію 

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

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

науково-технічну діяльність»  № 848-VIII від 26.11.2015, іншими нормами 

законодавства України і міжнародних договорів (згода на обов'язковість яких 

надана Верховною Радою України), Статутом Університету, іншими 

внутрішніми нормативно-правовими актами Університету, зокрема ухвалами 

Вченої та Науково-методичної рад Університету, наказами ректора. Освітній 

процес підготовки фахівців з вищої освіти за чотирма рівнями освіти 

відбувається відповідно до Положення про організацію освітнього процесу в 

Одеському державному аграрному університеті (нова редакція), відповідно до 

якого розроблені інші  внутрішні нормативні акти Університету, які також 

регулюють провадження освітньої діяльності та регламентують діяльність з 

підготовки фахівців. 

Освітній процес на всіх рівнях відбувається на підставі освітньо-

професійних та освітньо-наукових програм, згідно переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти та 

відповідно до стандартів, регламентованих 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/ 

05.%2001.%202021/VO%202021/19.%2003.%2021/113-vo-21.pdf) (таблиця 

1.1). Основні дані щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти 

наведено у таблиці 1.1.  

Ключові показники діяльності Університету щодо забезпечення системи 

високоякісної підготовки фахівців згідно із стандартами вищої освіти наведені 

у таблиці 1.2.  

Контингент здобувачів вищої освіти в розрізі форм навчання 

висвітлений у таблиці 1.3. та на рисунку 1.1. Дані про контингент здобувачів 

вищої освіти Університету всіх рівнів вищої освіти в розрізі структурних 

підрозділів (таблиці 1.4-1.5) надають вичерпну характеристику кількісному 

показнику здобувачів вищої освіти Університету. 
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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 

Рівень вищої освіти Ліцензований 

обсяг  

(на рік) 

Дата і номер 

рішення про 

видачу ліцензії 

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення про 

переоформлення ліцензії 

у зв'язку з реорганізацією 

закладу/відокремленого 

структурного підрозділу 

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення 

порушень 

Ліцензійних умов 

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії 

(наказ МОН) 

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру 

1 Початковий рівень (короткий цикл) 50 
Наказ МОН 

від 29.01.2021 

№ 11-л 

 Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна 

2 Перший (бакалаврський) рівень 1160 
Наказ МОН 

від 29.01.2021 
№ 11-л 

Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна 

3 Другий (магістерський) рівень 660 
Наказ МОН 

від 29.01.2021 

№ 11-л 

Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна 

4 Третій (освітньо-науковий/освітньо-творчий) рівень 35 
Наказ МОН 

від 29.01.2021 

№ 11-л 

Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна 

За освітніми програмами, що передбачають присвоєння професійних кваліфікацій з професій, для яких запроваджено додаткове регулювання, за Переліком, затвердженим наказом 
Міністерства освіти і науки України від 22.05.2020 № 673, зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 09 червня 2020 року за № 502/34785 

№ 

з/п 

Назва освітньої 

програми 

Код 

спеціальності Назва 

спеціальності 

Рівень вищої освіти Ліцензований  

обсяг  

(на рік) 

Дата і номер 

рішення про 

видачу ліцензії 

Дата і номер 

рішення про 

розширення 

або звуження 

провадження 

освітньої 

діяльності 

Дата і номер рішення 

про переоформлення 

ліцензії у зв'язку з 

реорганізацією 

закладу/відокремлено

го структурного 

підрозділу 

Дата і номер 

рішення про 

необхідність 

усунення порушень 

Ліцензійних умов 

Дата і номер 

рішення про 

анулювання 

ліцензії (наказ 

МОН) 

ПІБ посадової 

особи, яка 

внесла запис до 

ліцензійного 

реєстру 

 

1 

Ветеринарна 

медицина 
211 

Ветеринарна 

медицина 

Перший 

(бакалаврський) 

рівень 
150 

Наказ МОН 

від 04.03.2021 

№ 26-л 

    
Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна 

2 

Ветеринарна 

медицина 

(Освітньо- 

професійна) 

211 
Ветеринарна 

медицина 

Другий 

(магістерський) 

рівень 
150 

Наказ МОН 

від 29.01.2021 

№ 11-л 

    
Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна 

3 

Ветеринарна 

гігієна, санітарія і 

експертиза 

(Освітньо-

професійна) 

212 

Ветеринарна 

гігієна,  

санітарія і 

експертиза 

Другий 

(магістерський) 

рівень 
100 

Наказ МОН 

від 04.03.2021 

№ 26-л 

    
Сем'янівська 

Ольга 

Вікторівна 

4 
Ветеринарна 

медицина 

(Освітньо- наукова) 

211 
Ветеринарна 

медицина 

Третій (освітньо- 

науковий/освітньо- 

творчий) рівень 
16 

Наказ МОН 

від 29.01.2021 

№ 11-л 

    
Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна 

5 

Ветеринарна 

гігієна, санітарія і 

експертиза 

(Освітньо-наукова) 

212 
Ветеринарна 

гігієна, 

санітарія і 

Третій (освітньо- 

науковий/освітньо- 

творчий) рівень 
3 

Наказ МОН 

від 29.01.2021 

№ 11-л 

    
Вернидуб 

Жанна 

Георгіївна 
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Таблиця 1.2 

Ключові показники діяльності Університету 

Показники 2020 р. 2021 р. 

Загальний контингент ЗВО та слухачів Університету  2512 2604 

з них: 

загальна чисельність здобувачів вищої освіти 2137 2052 

у тому числі: 

кількість аспірантів/докторантів 

кількість іноземних студентів 

39 

63 

41 

73 

з них: 

загальна чисельність слухачів 375 552 

у тому числі: 

кількість слухачів інституту післядипломної освіти 

кількість слухачів підготовчих курсів 

кількість слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян  

 

245 

44 

86 

 

185 

40 

327 

Чисельність науково-педагогічних працівників, усього 161 162 

з них:  

доктори наук 

кандидати наук 

28 

99 

33 

96 

 

 
Рис. 1.1. Порівняльна діаграма загального контингенту здобувачів 

вищої освіти та слухачів Університету за 2020-2021 рр. 

2020 рік

2021 рік

2512

2604

2137

2052

375

552

2020 рік 2021 рік

Загальний контингент 2512 2604

Здобувачі вищої освіти 2137 2052

з них: аспіранти/докторанти 39 41

з них: іноземні громадяни 63 73

Слухачі 375 552

з них: слухачі ІПО 245 185

з них: слухачі Підготовчих курсів 44 40

з них: слухачі ПВ для іноз.громадян 86 327
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Таблиця 1.3 

Загальний контингент здобувачів вищої освіти Університету у 2021 році 

Форма навчання Бюджет Контракт Всього 

За формами 

навчання денна 650 819 1469 

заочна 85 498 583 

Всього 735 1317 2052 
 

 

 

Рис. 1.2. Загальний контингент здобувачів вищої освіти ОДАУ у 2021 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)  

Форма навчання Ступінь вищої освіти Всього по 
спеціальності 

Загальна 
кількість 

здобувачів 

молодший бакалавр бакалавр/магістр (ПЗСО) магістр 

1 2 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 Б  К 

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ - ГРОМАДЯНИ УКРАЇНИ 

Агробіотехнологічний факультет 

За формами 
навчання 

денна - - - - 40 16 21 13 35 5 27 14 - - 16 3 13 14 152 65 217 
заочна - - - - 6 5 5 7 - 17 1 19 3 19 - 20 4 31 19 118 137 

Всього - - - - 46 21 26 20 35 22 28 33 3 19 16 23 17 45 171 183 354 
Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії 

За формами 
навчання 

денна - - - - 44 16 30 24 34 8 9 5 - - 18 6 15 7 150 66 216 
заочна - - - - 9 5 5 10 12 19 - 8 1 5 1 19 6 30 34 96 130 

Всього - - - - 53 21 35 34 46 27 9 13 1 5 19 25 21 37 184 162 346 
Факультет економіки та управління 

За формами 
навчання 

денна - - - - 4 73 7 89 3 31 4 14 - - 5 7 3 9 26 223 249 
заочна - - - - 3 11 1 15 2 25 - 14 - - - 20 - 41 6 126 132 

Всього - - - - 7 84 8 104 5 56 4 28 - - 5 27 3 50 32 349 381 
Факультет ветеринарної медицини 

За формами 
навчання 

денна - - - - 43 36 36 75 31 54 22 31 7 13 14 18 13 38 166 265 431 
заочна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всього - - - - 43 36 36 75 31 54 22 31 7 13 14 18 13 38 166 265 431 
Навчально-науковий інститут біотехнологій та аквакультури 

За формами 
навчання 

денна - - - - 30 16 20 3 26 6 16 1 - - 22 21 5 24 119 71 190 
заочна - - - - 4 6 5 21 4 60 6 10 1 15 2 10 3 10 25 132 157 

Всього - - - - 34 22 25 24 30 66 22 11 1 15 24 31 8 34 144 203 347 
Коледж управління біоресурсами 

За формами 
навчання 

денна 5 38 1 16 - - - - - - - - - - - - - - 6 54 60 
заочна - 7 1 11 - - - - - - - - - - - - - - 1 18 19 

Всього 5 45 2 27 - - - - - - - - - - - - - - 7 72 79 

ЗДОБУВАЧІ ОСВІТИ – ІНОЗЕМНІ ГРОМАДЯНИ 

За формами 
навчання 

денна - - - - - 23 - 14 - 10 - 13 - - - 9 - 4 - 73 73 
заочна - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Всього - - - - - 23 - 14 - 10 - 13 - - - 9 - 4 - 73 73 
ЗАГАЛЬНИЙ КОНТИНГЕНТ ЗДОБУВАЧІВ ОСВІТИ В УНІВЕРСИТЕТІ 

За формами 
навчання 

денна 5 38 1 16 161 180 114 218 129 114 78 78 7 13 75 64 49 96 619 817 1436 
заочна - 7 1 11 22 27 16 53 18 121 7 51 5 39 3 69 13 112 85 490 575 

ВСЬОГО 5 45 2 27 183 207 130 271 147 235 85 129 12 52 78 133 62 208 704 1307 2011 
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Таблиця 1.5 

Контингент здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

 Денна ф.н. Заочна ф.н. Всього 
Разом 

Б К Б К Б К 

Аспірантура 31 2 - 8 31 10 41 
Умовні позначення: Б - бюджет (державне замовлення); К - контракт (за рахунок коштів 

фізичних і юридичних осіб). 

 

Підготовка науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації в 

Університеті є визначальним фактором освітньо-професійної та наукової 

діяльності, тому значні зусилля Університету направлено на розвиток та 

відтворення інтелектуального потенціалу, поповнення і оновлення складу 

науково-педагогічних працівників, про що свідчить показник контингенту 

здобувачів вищої освіти за третім (освітньо-науковим) рівнем. 

У звітному періоді до аспірантури для здобуття освітньо-наукового 

рівня вищої освіти було зараховано 11 здобувачів освіти, 9 - на денну форму 

навчання та 2 - на заочну. З них: 2 особи – на спеціальність 201 «Агрономія», 

2 особи – на спеціальність 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва», 5 осіб – на спеціальність 211 «Ветеринарна медицина», 1 особа 

– на спеціальність 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», 1 особа – 

на спеціальність 073 «Менеджмент». (Рисунок 1.3.) 

 

 
Рис. 1.3. Кількість зарахованих здобувачів третього (освітньо-наукового) 

рівня у 2021 році у розрізі спеціальностей 

 

Загальний контингент здобувачів вищої освіти третього (освітньо-

наукового) рівня у 2021 році – 41 особа. Розподіл здобувачів освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня за спеціальностями та формами навчання наведено 

у таблиці 1.6. 

Всі аспіранти працюють відповідно до затверджених індивідуальних 

навчальних та наукових планів, проходять практичні навчання, отримують 

навички з оформлення доповідей, патентів, наукових статей. Для обробки 

результатів дисертаційного дослідження здобувачі вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії проводять роботу в 

201 Агрономія 

18%

204 Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва

18%

211 Ветеринарна 

медицина

46%

212 Ветеринарна 

гігієна, санітарія і 

експертиза

9%

073 Менеджмент 

9%
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напрямку вивчення програмного забезпечення. Також проходять заняття з 

підготовки матеріалу до захисту, оформлення списку використаних 

літературних джерел тощо. 

Таблиця 1.6 

Розподіл здобувачів освіти третього (освітньо-наукового) рівня за 

спеціальностями та формами навчання 

Шифр та назва спеціальності Кількість 

здобувачів 

(денна ф.н.) 

Кількість 

здобувачів 

(заочна ф.н.) 

073 «Менеджмент» 2 3 

201 «Агрономія» 5 2 

204 «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» 

10 1 

211 «Ветеринарна медицина» 11 2 

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза» 

5 0 

ВСЬОГО 33 8 

 

Всі аспіранти працюють відповідно до затверджених індивідуальних 

навчальних та наукових планів, проходять практичні навчання, отримують 

навички з оформлення доповідей, патентів, наукових статей. Для обробки 

результатів дисертаційного дослідження здобувачі вищої освіти третього 

(освітньо-наукового) рівня ступеня доктора філософії проводять роботу в 

напрямку вивчення програмного забезпечення. Також проходять заняття з 

підготовки матеріалу до захисту, оформлення списку використаних 

літературних джерел тощо. 

У своїй діяльності ОДАУ забезпечує організацію прийому на навчання 

здобувачів освіти до Університету із числа іноземних громадян та навчання 

слухачів з метою надання знань з української, англійської та інших мов, 

адаптації знань іноземних громадян з предметів, які вивчалися ними для 

отримання середньої освіти рідними мовами, до української, англійської та 

інших мов, підготовки іноземних громадян до навчання на 1-му курсі в 

закладах вищої освіти України. 

В Університеті навчається 400 іноземних громадян з 26 країн 

(Азербайджанська Республіка, Демократична Республіка Конго, Держава 

Лівія, Китайська Народна Республіка, Королівство Марокко, Республіка 

Молдова, Республіка Гвінея, Республіка Ірак, Туніська Республіка, Турецька 

Республіка, Республіка Індія, Федеративна Республіка Нігерія, Народна 

Республіка Бангладеш, Йорданське Хашимітське Королівство, Республіка 

Камерун, Алжирська Народна Демократична Республіка, Держава Ізраїль, 

Ісламська Республіка Пакистан, Федеративна Демократична Республіка 

Непал, Ісламська Республіка Афганістан, Сирійська Арабська Республіка, 

Республіка Туркменістан, Республіка Еквадор, Королівство Саудівська 

Аравія, Королівство Швеція), з них 327 - є слухачами підготовчого відділення 

для іноземних громадян. (Рисунки 1.4.-1.5., таблиці 1.7-1.9.) 
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Рис. 1.4. Розподіл здобувачів освіти (іноземних громадян) у розрізі країн 

 
Рис. 1.5. Розподіл слухачів підготовчого відділення для іноземних 

громадян у розрізі країн 
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Всього за обраними спеціальностями на факультетах та у навчально-

науковому інституті Університету навчається 73 іноземних громадянина. За 

звітний період між Університетом та іноземними фірмами підписано 3 

договори (Таблиця 1.7). Загальна статистика слухачів і здобувачів вищої 

освіти - іноземних громадян наведена у таблицях 1.8-1.9. 

Таблиця 1.7 

Іноземні організації-підписанти договорів про сприяння отримання 

освіти іноземними громадянами з Університетом у 2021 році 

№ 

п/п 
Назва фірми Країна 

1.  ТОВ «Арман Едьюкейшн Плюс» Україна 

2.  ПП «Адванта» Україна 

3.  «Д-М Консалт» Україна 

Таблиця 1.8 

Кількість слухачів підготовчого відділення для іноземних громадян у 

розрізі організацій-підписантів у 2021 році 

№ 

п/п 

Назва фірми Кількість здобувачів 

1. 1. ПП «Адванта» 306 

2. 2. «Д-М Консалт» 5 

3. 3. Особисто 16 

Всього 327 

                                                                                                                 Таблиця 1.9 

Кількість здобувачів освіти (іноземних громадян), які навчаються в 

Університеті у розрізі спеціальностей  

Назва спеціальності 

Кількість 

осіб у 

2020 році 

Кількість 

осіб у 

2021 році 

073 «Менеджмент» 6 24 

071 «Облік і оподаткування» 1 - 

193 «Геодезія та землеустрій» 1 1 

201 «Агрономія» 6 4 

202 «Захист і карантин рослин» 1 - 

204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» 
         1 

         1 

208 «Агроінженерія» 1          - 

211 «Ветеринарна медицина» 46 42 

212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» - - 

203 «Садівництво та виноградарство» - 1 

Всього 63 73 
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Для спрощення доступу до публічної інформації про заклад освіти та 

створення визнаного бренду Університету, протягом 2021 року було здійснено 

ряд заходів, спрямованих на вдосконалення інтерфейсу та інформаційного 

ресурсу офіційного веб-сайту Університету, а також сторінок у соціальних 

мережах, адже оперативне та цікаве інформування всіх про різні аспекти і 

напрями діяльності Університету є одним із найголовніших критеріїв 

вдосконалення. Також, протягом усього звітного року, Університетом активно 

впроваджується позитивний досвід використання соціальних мереж як засобу 

рекламування освітньої діяльності. 

Відеозаписи Днів відкритих дверей та найважливіших подій 

Університету завантажено для ознайомлення на Youtube-канал Університету, 

перегляд яких постійно зростає. Створено перелік відеороликів на цікаву 

тематику, дотичну до спеціальностей і цікаву для громадян, що забезпечує 

просування Університету та створення визнаного бренду. Окрім цього, 

протягом звітного року, викладачами кафедр Університету проводилась 

профорієнтаційна робота з вступниками у школах та коледжах міста Одеси і 

Одеської області. 

Проведено пробне онлайн зовнішнє незалежне оцінювання (ЗНО) для 

зацікавлених осіб із 5 основних предметів – української мови, української 

мови та літератури, математики, історії України, біології, хімії. В заході 

прийняло участь більше 785 школярів з Рівненської, Житомирської, 

Дніпропетровської, Вінницької, Донецької, Луганської, Запорізької, 

Кіровоградської, Херсонської, Черкаської, Миколаївської, Хмельницької, 

Івано-Франківської, Полтавської, Одеської областей. З урахуванням 

необхідності підготовки вступників до ЗНО, в Університеті Відділом 

доуніверситетської підготовки та профорієнтації проводяться підготовчі 

курси, які також є окремим видом профорієнтації Університету. 

Працівниками ОДАУ постійно проводилась профорієнтаційна онлайн та 

безпосередня робота з метою збільшення контингенту слухачів підготовчих 

курсів у школах, ліцеях, гімназіях міста.  

Заняття на підготовчих курсах відвідували учні із закладів середньої 

освіти (ЗСО), ліцеїв, коледжів м. Одеси та передмість Одеської області, а саме 

ЗОШ №5, ЗОШ №19, ЗОШ №20, ЗОШ №77, ЗОШ №82, ЗОШ №85, ЗОШ №86, 

ЗОШ №130, НВК «Надія»-275, НВК №13, НВК №84, Ланжеронівського ліцею, 

Європейського ліцею, ліцею «Олімпієць», Економічного ліцею, гімназії №5, 

Одеського ліцею №82, Одеського обласного базового медичного училища, 

Одеського механіко-технологічного коледжу, Нерубайського НВК, 

Овідіопольського ліцею, Маринівської гімназії, Братівської ЗОШ, Софіївської 

ЗОШ Б.-Дністровського р-ну, Чорноморської ЗОШ №2, Старокозацької ЗОШ. 

Також дистанційно проходило навчання зі слухачами інших областей України 

- дистанційна школа «Альтернатива» м. Харків, Перепіщанський ліцей 

Дніпропетровської області, Донецька ЗОШ №125, Олександрійський НВК №9 

Кіровоградської області. 

Аналіз контингенту слухачів Підготовчих курсів у 2021 році надано у 

таблицях 1.10-1.12. 
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Таблиця 1.10 

Порівняльний аналіз контингенту слухачів підготовчих курсів  

у 2020 та 2021 рр. 

№ 

п/п 
Звітній період 

Термін 

навчання 

Кількість 

(осіб) 

Кількість слухачів за 

навчальними 

дисциплінами 

1. 
2021 

8 місяців  
31 76 

2020 37 95 

2. 
2021 

4 місяці  
9 19 

2020 7 16 

3. 
2021 

Всього 
40 95 

2020 44 111 

 

Таблиця 1.11 

Розподіл слухачів підготовчих курсів за навчальними дисциплінами  

у 2021 році 

№ 

п/п 

Навчальна дисципліна Термін навчання  Всього 

8 місяців 4 місяці 

1. Українська мова та література 10 5 15 

2. Математика 15 2 17 

3. Біологія 22 5 27 

4. Хімія 14 5 19 

5. Історія України 15 2 17 

Всього 76 19 95 

 

Таблиця 1.12 

Контингент слухачів підготовчих курсів, які подали електронні 

заяви та зараховані для здобуття вищої освіти у 2021 році 

Найменування 
Кількість 

слухачів 
Відсоток, % 

Зараховано на Підготовчі курси, осіб 40  

з них - подали заяви до ОДАУ, осіб 21 52,0 

Зараховано з них:   

За бюджетним фінансуванням в інші ЗВО 3 14,3 

За бюджетним фінансуванням до ОДАУ 11 52,4 

За контрактним фінансуванням до ОДАУ 7 33,3 

 

В розділі наведено кількісний стан та якісні характеристики підготовки 

фахівців з вищої освітою в ОДАУ у звітному періоді згідно із стандартами 

вищої освіти.  
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2. ПІДГОТОВКА ТА ПЕРЕПІДГОТОВКА, ПІДВИЩЕННЯ 

КВАЛІФІКАЦІЇ ПРАЦІВНИКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники Університету постійно 

підвищують свою кваліфікацію, професійний і загальнокультурний рівень, 

педагогічну майстерність, дотримуючись академічної доброчесності та 

забезпечуючи її дотримання, впроваджуючи в освітній процес новітні 

позитивні освітні тенденції, що активізує їх творчу та професійну діяльність, 

служить самореалізації особистості, самовдосконаленню, розкриттю творчого 

потенціалу; позитивно впливає на якість професійної діяльності, викладання 

на високому науково-теоретичному і методичному рівні освітніх компонентів 

відповідної освітньої програми для забезпечення якісної підготовки фахівців, 

їх конкурентоспроможності на національному і міжнародному ринках праці. 

Відповідний процес здійснюється згідно Закону України «Про вищу 

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

діяльність» № 848- VIII від 26.11.2015, Постанови Кабінету Міністрів України 

«Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників» № 800 від 21.08.2019, Положення про підвищення кваліфікації 

(стажування) педагогічних і науково-педагогічних працівників Одеського 

державного аграрного університету (затвердженого наказом ректора №22-заг 

від 03.01.2020), Положення про забезпечення якості освітньої діяльності в 

Одеському державному аграрному університеті (затвердженого наказом 

ректора 238-заг від 28.08.2020). 

Підвищення кваліфікації є частиною системи внутрішнього 

забезпечення якості освітньої діяльності та якості вищої освіти Університету 

та включає в себе завдання з підвищення кваліфікації: 

- підвищення рівня освітньої, викладацької, педагогічної, творчої, 

наукової діяльності педагогічних і науково-педагогічних працівників; 

- удосконалення раніше набутих та/або набуття нових компетентностей 

у межах професійної діяльності або галузі знань з урахуванням вимог 

відповідного професійного стандарту (у разі наявності); 

- набуття особою досвіду виконання додаткових завдань та обов’язків у 

межах спеціальності та/або професії, та/або займаної посади; 

- формування та розвитку цифрової, управлінської, комунікаційної, 

медійної, інклюзивної, мовленнєвої компетентностей; 

- оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей в психолого-педагогічній, науково-дослідній, організаційно-

управлінській діяльності; 

- засвоєння інноваційних технологій, форм, методів та засобів навчання; 

- вивчення педагогічного досвіду, сучасного виробництва, методів 

управління, ознайомлення з досягненнями науки, техніки і виробництва та 

перспективами їх розвитку; 

- розроблення пропозицій щодо удосконалення освітнього процесу, 

впровадження у практику навчання досягнень науки, техніки і виробництва; 
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- застосування інноваційних технологій реалізації змісту навчання, що 

передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, використання 

дистанційних, інформаційно-комунікативних технологій навчання тощо. 

За період з січня 2021 року було підписано договори про 

співробітництво щодо підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних і 

науково-педагогічних працівників між Одеським державним аграрним 

університетом та Подільським державним аграрно-технічним університетом, 

Дніпровським державним аграрно-економічним університетом, Львівським 

національним університетом ветеринарної медицини та біотехнологій імені   

С. З. Ґжицького, Ізмаїльським державним гуманітарним університетом, 

Миколаївським національним аграрним університетом, Національним 

науковим центром «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини», ТОВ «Арзицька м’ясна компанія», СТОВ «Агрофірма 

Петродолинське».  

 Оновлено договори про співробітництво із Державним закладом 

«Одеська політехніка», Державним підприємством «Одеський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою», Одеською державною 

академією будівництва та архітектури.  

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних та науково-

педагогічних працівників за відповідними спеціальностями (напрямами 

підготовки) здійснювалось за планом-графіком (або поза межами плану) на 

відповідний навчальний рік у тому числі на підставі договорів, що 

укладаються Університетом з закладом вищої освіти (установою), в якій 

здійснювалось підвищення кваліфікації та стажування. Затверджений план-

графік на 2020-2021 навчальний рік виконано у повному обсязі. 

Науково-педагогічні працівники Університету за 2021 рік проходили 

підвищення кваліфікації у закладах вищої освіти, що мають ліцензію на 

освітню послугу з підвищення кваліфікації або проводять освітню діяльність 

за акредитованою освітньою програмою, а також у відповідних освітньо-

наукових установах, на підприємствах як в Україні, так і за її межами.  

За звітний період пройшли підвищення кваліфікації 68,29% від усього 

обсягу науково-педагогічних працівників, що на 40,99% 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 

на рисунку 2.1 та у таблиці 2.1. 

Згідно постанови КМУ від 21.08.2019 № 800 «Деякі питання підвищення 

кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників» результати 

інформальної освіти (самоосвіти) педагогічних або науково-педагогічних 

працівників, які мають науковий ступінь та/або вчене, почесне чи педагогічне 

звання, можуть бути визнані педагогічними (вченими) радами закладу як 

підвищення кваліфікації педагогічних або науково-педагогічних працівників. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/go/800-2019-%D0%BF
https://zakon.rada.gov.ua/go/800-2019-%D0%BF
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Рис. 2.1. Підвищення кваліфікації педагогічних і науково-

педагогічних працівників Університету в розрізі форм його проходження 

 

У 2021 календарному році згідно вищевказаного нормативно-правового 

підґрунтя визнано підвищенням кваліфікації:  

- здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук – 

Оленою БЕЗАЛТИЧНОЮ, асистентом кафедри технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва за спеціальністю 06.02.04 «Технологія 

виробництва продуктів тваринництва»; 

- здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук – 

Юрієм САВЧУКОМ, завідувачем кафедри садівництва, виноградарства, 

біології та хімії, за спеціальністю 06.01.08 «Виноградарство»; 

- здобуття наукового ступеня кандидата політичних наук – Юлією 

МЕЛЬНИК, викладачем кафедри філософії, історії і політології за 

спеціальністю 23.00.02 «Політичні інститути та процеси»; 

- здобуття наукового ступеня кандидата біологічних наук –                  

Анастасією ХОХРЯКОВОЮ, асистентом кафедри геодезії, землеустрою та 

земельного кадастру за спеціальністю 03.00.18 «Ґрунтознавство»; 

- здобуття наукового ступеня кандидата сільськогосподарських наук – 

Кірою ХАМІД, асистентом кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва за спеціальністю 06.02.04. «Технологія виробництва 

продуктів тваринництва»; 

- здобуття наукового ступеня доктора технічних наук – Петром 

ОСАДЧУКОМ, доцентом кафедри агроінженерії за спеціальністю 05.18.12 

«Процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та фармацевтичних 

виробництв»; 

- здобуття наукового ступеня доктора медичних наук – Ларисою 

РОШОЮ, професором кафедри нормальної і патологічної морфології та 

судової ветеринарії за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина». 

79%

5%

5%

8%
3%

Підвищення кваліфікації в Україні

Підвищення кваліфікації за кордоном

Захист дисертацій

Присвоєно вчене звання доцента

Присвоєно вчене звання професора
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Вчене звання професора отримали 5 осіб: Олександр ГАЛИЦЬКИЙ 

(професор кафедри економічної теорії і економіки підприємства); Олексій 

ДЯЧЕНКО (професор кафедри обліку і оподаткування); Анна КРИВЕНКО 

(професор кафедри садівництва, виноградарства, біології та хімії); Олексій 

ДАНЧУК (професор кафедри фізіології, патофізіології та біохімії), Тетяна 

ШАБАТУРА (професор кафедри економічної теорії і економіки 

підприємства). 

Вчене звання доцента отримали 12 осіб: Світлана НАСАКІНА (доцент 

кафедри української та іноземних мов); Ірина ПОПОВА (доцент кафедри 

епізоотології та паразитології ім. проф. Атамася В.Я.); Ольга ПІВЕНЬ (доцент 

кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи); ЛІЛІЯ РОМАН (доцент 

кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин); Альона ГЄРДЄВА 

(доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин); Анна 

ЛЕВЧЕНКО (доцент кафедри фізіології, патофізіології та біохімії з курсу 

ветеринарної мікробіології та імунології); Ірина НАЙДА (доцент кафедри 

менеджменту); В’ячеслав ФОМЕНКО (доцент кафедри геодезії та 

природокористування); Ольга ПЕТРЕНКО (доцент кафедри економічної теорії 

і економіки підприємства); Олена ОЖОВАН (доцент кафедри польових і 

овочевих культур); Ірина ЛЕОНІДОВА (доцент кафедри геодезії та 

природокористування); Інна ГУЛЯЄВА (доцент кафедри захисту, генетики і 

селекції рослин). 

Науково-педагогічні працівники Університету, які успішно пройшли 

підвищення кваліфікації (стажування) за кордоном у 2021 році зазначені у 

таблиці 2.2.  

Відомості про підвищення кваліфікації педагогічних і науково- 

педагогічних працівників Університету в розрізі організацій проходження 

підвищення кваліфікації (стажування) в Україні наведено у таблиці 2.3. 

Відомості про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти України, які успішно пройшли підвищення 

кваліфікації в Одеському державному аграрному університеті за 2021 рік 

наведено у таблиці 2.4.  

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 підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних 

працівників, їх особисту зацікавленість і персональну відповідальність, а 

також те, як додержується безперервність у підвищенні кваліфікації, чи є 

диференційний підхід до такого підвищення і як впроваджуються його 

результати у освітній процес. 
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Таблиця 2.1. 

Підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних та науково-педагогічних працівників 

Одеського державного аграрного університету 

№ 

з/п 
ПІБ  

Місце проходження підвищення кваліфікації (стажування) 

(назва ЗВО, підприємства чи установи) 

НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БІОТЕХНОЛОГІЙ ТА АКВАКУЛЬТУРИ 

Кафедра генетики, розведення та годівлі сільськогосподарських тварин 

1. Ігор РІЗНИЧУК  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-345 від 04.10.2021  

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» (68451, Одеська область, Арцизький р-н, село Долинівка, вул. 

Комсомольська, буд. 44). Тема: «Технологія виробництва та використання кормових сумішей, преміксів та кормових добавок в умовах ТОВ 

«Арцизька м’ясна компанія». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-22.10.2021, 90 годин. Довідка 97 від 22.10.2021  

2. Валерій ЧІГІРЬОВ  

 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-346 від 04.10.2021. 

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» (68451, Одеська область, Арцизький р-н, село Долинівка, вул.. 

Комсомольська, буд. 44). Тема: «Генетичні і племінні ресурси, біотехнологічні аспекти розведення, селекції та організації племінної справи 

популяції тварин в умовах ТОВ «Арцизька м’ясна компанія». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-22.10.2021, 90 годин. 

Довідка 99 від 22.10.2021 . 

3. Микола БОГДАН  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-343 від 04.10.2021. 

4. Крістіна 

МАЖИЛОВСЬКА  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-342 від 04.10.2021 

5. Євгенія ГУРКО  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра водних біоресурсів та аквакультури, факультет рибного господарства 

та природокористування ХДАЕУ. Тема: «Методика організації та проведення занять з дисциплін кінологічного спрямування». Строк та 

обсяг підвищення кваліфікації: 24.05.2021-23.07.2021, 180 годин. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493020/000050-21 від 

23.07.2021  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-344 від 04.10.2021  

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» (68451, Одеська область, Арцизький р-н, село Долинівка, вул.. 

Комсомольська, буд. 44). Тема: «Генетичні і племінні ресурси, біотехнологічні аспекти розведення, селекції та організації племінної справи 

популяції тварин в умовах ТОВ «Арцизька м’ясна компанія». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-22.10.2021, 90 годин. 

Довідка 101 від 22.10.2021  
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№ 

з/п 
ПІБ  

Місце проходження підвищення кваліфікації (стажування) 

(назва ЗВО, підприємства чи установи) 

6. Олена КИШЛАЛИ  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-354 від 04.10.2021  

7. Ігор НІКОЛЕНКО  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра водних біоресурсів та аквакультури, факультет рибного господарства 

та природокористування ХДАЕУ. Тема: «Методика організації та проведення занять з дисциплін кінологічного спрямування». Строк та 

обсяг підвищення кваліфікації: 24.05.2021-23.07.2021, 180 годин. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493020/000051-21 від 

23.07.2021  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-347 від 04.10.2021  

Кафедра технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

1. Наталія КІРОВИЧ  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технології виробництва продукції тваринництва. Тема: 

«Вдосконалення технологій виробництва продукції тваринництва та спеціалізованого м'ясного скотарства». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000006-21 від 02.04.2021 р 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-352 від 04.10.2021  

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» (68451, Одеська область, Арцизький р-н, село Долинівка, вул.. 

Комсомольська, буд. 44). Тема: «Організація технології виробництва ковбасних і натуральних м’ясних виробів в умовах ТОВ «Арцизька 

м’ясна компанія». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 11.10.2021-22.10.2021, 90 годин. Довідка 96 від 22.10.2021  

2. Руслан СУСОЛ  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технології виробництва продукції тваринництва. Тема: 

«Вдосконалення органічного тваринництва, моніторинг селекційних процесів, сучасні тенденції світових технологій переробки та 

зберігання сільськогосподарської продукції, інноваційні технології переробки продукції тваринництва». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000008-21 від 02.04.2021  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-349 від 04.10.2021  

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Науково-виробничий комплекс «Глобинський свинокомплекс». Тема: «Практичне 

ознайомлення з системою та заходами біобезпеки, заходами створення мікроклімату, системою годівлі, системою обліку та менеджменту 

на репродукторних свинокомплексах та свинокомплексах з дорощуванням і відгодівлі поросят». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

03.10.2021-08.10.2021, 30 годин. Довідка від 08.10.2021  

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» (68451, Одеська область, Арцизький р-н, село Долинівка, вул. 

Комсомольська, буд. 44). Тема: «Удосконалення методів селекційно-племінної роботи зі стадом свиней породи Єтрен на сучасному етапі». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 11.10.2021-22.10.2021, 90 годин. Довідка 95 від 22.10.2021  

3. Світлана 

КОСЕНКО  

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П. Коваленка. Тема: 

«Удосконалення методів наукової діяльності і технології, форм навчання у вищих навчальних закладах, визначення значимості технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва як науки та галузі аграрного виробництва у життєзабезпеченні людини цінними 
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№ 

з/п 
ПІБ  

Місце проходження підвищення кваліфікації (стажування) 

(назва ЗВО, підприємства чи установи) 
продуктами харчування й сировиною». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 

00493020/000003-21 від 02.04.2021  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-353 від 04.10.2021 

4. Валентина ЯСЬКО Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. 

Тема: «Вдосконалення технологій виробництва та переробки продукції тваринництва». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-

02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000016-21 від 02.04.2021  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-351 від 04.10.2021 

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» (68451, Одеська область, Арцизький р-н, село Долинівка, вул. 

Комсомольська, буд. 44). Тема: «Етологічні особливості свиней за інтенсивних технологій виробництва». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 11.10.2021-22.10.2021, 90 годин. Довідка 98 від 22.10.2021 

5. Тетяна ПУШКАР  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технології виробництва продукції тваринництва. Тема: 

«Вдосконалення технологій переробки молока та молочних продуктів». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 

годин. Свідоцтво СС 00493020/000007-21 від 02.04.2021 

6. Ірина ТКАЧЕНКО  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. 

Тема: «Вдосконалення технологій виробництва та вивчення інноваційних підходів до отримання органічної продукції тваринництва». Строк 

та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000012-21 від 02.04.2021 

7. Кіра ХАМІД  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. 

Тема: «Вдосконалення технології виробництва та переробки продуктів бджільництва». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-

02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000013-21 від 02.04.2021 

8. Ірина АНТОНІК  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. 

Тема: «Вдосконалення технології розведення, методів селекції овець і кіз, вивчення інноваційних підходів до оцінки біологічних 

властивостей тварин. Вдосконалення ведення дисциплін «Методика організації дисертаційного дослідження», «Стандартизація продукції 

тваринництва». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000014-21 від 02.04.2021 

9. Олена 

БЕЗАЛТИЧНА  

Диплом кандидата наук за спеціальністю 06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва». Тема: «Удосконалення технології 

виробництва молока у скотарстві». Диплом кандидата сільськогосподарських наук, ДК № 059026 від 09 лютого 2021 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технологій переробки та зберігання сільськогосподарської продукції. 

Тема: «Вдосконалення технологій продуктів забою тварин». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. 

Свідоцтво СС 00493020/000011-21 від 02.04.2021 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-350 від 04.10.2021 

Стажування (підвищення кваліфікації) у СТОВ «Агрофірма «Петродолинське» (67810, Одеська обл., Овідіопольський р-н, село 

Петродолинське, вул. Садова, 35). Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 29.11.2021-17.12.2021, 90 годин. 
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10. Ольга НАЙДІЧ  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра водних біоресурсів та аквакультури. Тема: «Вдосконалення освітнього 

процесу та методики проведення занять з дисципліни «Гідрохімія і гідробіологія», «Іхтіологія», «Іхтіопатологія» «Зоологія». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000015-21 від 02.04.2021 р. 

11. Олена 

ГУСЯТИНСЬКА  

Стажування (підвищення кваліфікації) у СТОВ «Агрофірма «Петродолинське» (67810, Одеська обл., Овідіопольський р-н, село 

Петродолинське, вул. Садова, 35). Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 29.11.2021-17.12.2021, 90 годин. 

12. Олександр 

РЕШЕТНІЧЕНКО  

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технології виробництва продукції тваринництва. Тема: 

«Вдосконалення ведення кінології». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 

00493020/000009-21 від 02.04.2021 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Педагогічний професіоналізм 

особистості та діяльності сучасного викладача закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-01.10.2021, 90 

годин. Довідка 02-01-348 від 04.10.2021 

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Науково-виробничий комплекс «Глобинський свинокомплекс». Тема: «Практичне 

ознайомлення з системою та заходами біобезпеки, заходами створення мікроклімату, системою годівлі, системою обліку та менеджменту 

на репродукторних свинокомплексах та свинокомплексах з дорощуванням і відгодівлі поросят». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

03.10.2021-08.10.2021, 30 годин. Довідка від 08.10.2021 

Стажування (підвищення кваліфікації) у ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» (68451, Одеська область, Арцизький р-н, село Долинівка, вул. 

Комсомольська, буд. 44). Тема: «Сучасні підходи до біобезпеки на тваринницьких комплексах та переробних підприємствах». Строк та 

обсяг підвищення кваліфікації: 11.10.2021-22.10.2021, 90 годин. Довідка 100 від 22.10.2021 

13. Ігор 

СЛЮСАРЕНКО  

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технології виробництва продукції тваринництва. Тема: «Підвищення 

теоретичної та практичної підготовки з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач діяльності, 

сферу яких передбачено нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000010-21 від  02.04.2021 

14. Катерина 

ГАРМАТЮК  

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра ветеринарії, гігієни та розведення тварин імені В.П.Коваленка. Тема: 

«Підвищення теоретичної та практичної підготовки з фундаментальних та професійно орієнтованих дисциплін для вирішення типових задач 

діяльності, сферу яких передбачено нормативно-правовими актами органів державної влади та місцевого самоврядування». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000004-21 від 02.04.2021 

15. Надія 

ЦИМБАЛЮК 

(завідувач 

навчальної 

лабораторії) 

Одеська національна академія харчових технологій, кафедра технології молока, олійно-жирових продуктів та індустрії краси. Тема: 

«Лабораторні дослідження якості продукції тваринництва». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 24.05.2021-26.08.2021, 180 годин. 

Довідка 122-01/Р1 від 10 вересня 2021 

ФАКУЛЬТЕТ ГЕОДЕЗІЇ, ЗЕМЛЕУСТРОЮ ТА АГРОІНЖЕНЕРІЇ 

Кафедра геодезії, землеустрою та земельного кадастру 

1. Ірина 

ЛЕОНІДОВА  

VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship (Висше училище по застраховане и финанси (ВУЗФ)), Sofia, Bulgaria. Тема: 

«Сучасні методи навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації:29.10.2020-29.01.2021, 180 годин. Сертифікат ВG/VUZF/673-2021. 
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(назва ЗВО, підприємства чи установи) 
Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №3. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка №1797 від 30.08.2021 

2. Степан 

ВОЙТЕНКО  

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №4. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка №1799 від 30.08.2021 

3. Оксана 

МАЛАЩУК  

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №5. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка №1800 від 30.08.2021 

4. Віктор 

МИХАЙЛЮК  

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №1. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка №1793 від 30.08.2021 

5. В’ячеслав 

ФОМЕНКО  

Атестат доцента кафедри геодезії та природокористування. Атестат АД 007397 від 15.04.2021 

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №5. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка №1802 від 30.08.2021 

6. Дар’я БУЛИШЕВА  Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №4. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка №1798 від 30.08.2021 

7. Тетяна МОВЧАН  Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №1. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка №1794 від 30.08.2021 

8. Оксана 

ВАРФОЛОМЕЄВА  

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №5. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка №1801 від 30.08.2021 

9. Ольга ПАНАСЮК  Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №2. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка №1795 від 30.08.2021 
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10. Лідія 

СМОЛЕНСЬКА  

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №1. Тема: 

«Вдосконалення професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду 

виконання додаткових завдань і обов’язків у межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-30.07.2021, 180 

годин. Довідка № 1792 від 30.08.2021 

11. Петро 

БЕЛІНСЬКИЙ  

(завідувач  

навчальної 

лабораторії) 

Державне підприємство «Одеський науково-дослідний та проектний інститут землеустрою», проєктно-вишукувальна група №3. Тема: 

«Вдосконалення методики організації та проведення занять, професійної підготовки шляхом поглиблення та розширення професійних 

знань, умінь і навичок, набуття досвіду з дисциплін напряму «Геодезія та землеустрій». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 31.05.2021-

30.07.2021, 180 годин. Довідка № 1796 від 30.08.2021 

Кафедра інформаційних технологій 

1. Олексій ДЯЧЕНКО  Атестат професора кафедри обліку і оподаткування. Атестат професора АП № 003257 від 27.09.2021 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра менеджменту та інформаційних технологій. Тема: «Вдосконалення 

освітнього процесу та методики проведення занять з дисциплін «Інформаційні системи і технології», «Інформаційні системи і технології в 

управлінні організацією», «Сучасні інформаційні технології в науковій діяльності» та «Інформаційні технології». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 04.10.2021-05.11.2021, 180 годин. Свідоцтво СС 00493020/000058-21 від 05.11.2021 

2. Лідія ВІКУЛІНА  Одеська національна академія харчових технологій, кафедра фізико-математичних наук. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки, 

шляхом набуття поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду додаткових знань в межах спеціальності 

з дисциплін «Фізика», «Вища математика».  Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 07.06.21-30.06.21;01.09.21-04.10.21, 180 годин. Довідка 

142/Р1 від 09.11.2021 

3. Владислав 

АРТЕМОВ  

Одеська національна академія харчових технологій, кафедра фізико-математичних наук. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки 

шляхом поглиблення та розширення професійних знань, умінь і навичок, набуття досвіду виконання додаткових завдань і обов’язків у 

межах спеціальності». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 07.06.21-30.06.21;01.09.21-04.10.21, 180 годин. Довідка 143/Р1 від 09.11.2021 

4. Олена 

ДАНІЛЕНКО 

Національний університет «Одеська морська академія», кафедра вищої математики. Тема: «Вдосконалення професійної підготовки за 

дисциплінами «Вища математика», «Теорія ймовірностей». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.05.2021-18.06.2021. Довідка 396 від 

18.06.2021 

Кафедра агроінженерії 

1. Ігор ДУДАРЕВ  Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства імені В.Є. Таїрова» НААН України, відділ механізації. Тема: 

«Техніка, обладнання, технологічні лінії та їх проєктування в АПК». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 24.05.2021-23.07.2021, 180 

годин. Свідоцтво №259 від 23.07.2021  

2. Сергій 

УМИНЬСКИЙ  

Національний науковий центр «Інститут виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» НААН України, відділ механізації. Тема: «Техніка, 

обладнання, технологічні лінії та їх проєктування в АПК». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 24.05.2021-23.07.2021, 180 годин.  

Свідоцтво №258 від 23.07.2021 

3. Павло 

ПАВЛІШИН  

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра менеджменту та інформаційних технологій. Тема: «Вдосконалення 

освітнього процесу проведення занять з дисциплін «Інформаційні технології та системи» і «Комп’ютерна графіка» із застосуванням 

сучасних методик. Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 01.11.2021-17.12.2021. Свідоцтво СС 00493020/000064-21 від 17.12.2021 
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ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА УПРАВЛІННЯ 

Кафедра економічної теорії і економіки підприємства 

1. Олександр 

ГАЛИЦЬКИЙ  

Участь у проєкті Erasmus + Жан Моне модуль 611665-EPP-1-2019-1-UA-EPPJMO-MODULE. Тема: «Інфраструктура, яка об’єднала Європу: 

історія, сучасний стан та погляд у майбутнє». Обсяг підвищення кваліфікації: 90 годин. 

Атестат професора кафедри економічної теорії і економіки підприємства. Атестат АП № 003256 від 27.09.2021 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра загальноекономічної підготовки. Тема: «Вдосконалення освітнього 

процесу та методики проведення занять з дисципліни «Економіка праці та соціально-трудові відносини» та «Організація виробництва». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-11.10.21, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000052-21 від 11.10.2021 

2. Тетяна 

ШАБАТУРА  

Атестат професора кафедри економічної теорії і економіки підприємства, атестат доцента АП № 002502 від 09.02.2021 

Сумський державний університет, центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Тема: «Методи активізації навчального 

процесу: сучасні тренди». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 05.04.2021-09.04.2021, 30 годин. Свідоцтво СП 05408289/1214-21 від 

09.04.2021 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра загальноекономічної підготовки. Тема: «Вдосконалення освітнього 

процесу та методики проведення занять з дисципліни «Статистика». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-11.10.21, 90 годин. 

Свідоцтво СС 00493020/000055-21 від 11.10.2021 

3. Аліса ШЕВЧЕНКО  Сумський державний університет, центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Тема: «Методики активізації навчального 

процесу: сучасні тренди». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 05.04.2021-09.04.2021, 30 годин. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра загальноекономічної підготовки. Тема: «Вдосконалення освітнього 

процесу та методики проведення занять з дисципліни «Статистика с.г.» та «Кооперація та інтеграція в агробізнесі». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 20.09.2021-11.10.21, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000053-21 від 11.10.2021 

4. Ольга ПЕТРЕНКО  Атестат доцента кафедри економічної теорії і економіки підприємства, АД 006747 від 09.02.2021 

Сумський державний університет, центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Тема: «Методи активізації навчального 

процесу: сучасні тренди». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 05.04.2021-09.04.2021, 30 годин. 

Одеська національна академія харчових технологій, кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі. Тема: «Організація освітнього процесу 

та вдосконалення методики проведення занять з дисципліни «Інноваційний потенціал підприємства». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 21.09.21-27.10.2021, 180 годин. Довідка № 151/Р1 від 26.11.2021 

5. Ганна ГУБІНА  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра права і соціальної роботи. Тема: «Вдосконалення освітнього процесу та 

методики проведення занять з дисциплін «Правознавство», «Господарське та трудове право». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

13.09.2021-22.10.2021, 90 годин. Довідка 02-01-368 від 01.11.2021 

Кафедра менеджменту 

1. Галина ЗАПША  Одеський національний економічний університет, кафедра економіки, права та управління бізнесом. Тема: «Методологія наукових 

досліджень управління бізнес-процесами у сфері виробничої зовнішньоекономічної та маркетингової діяльності суб’єктів 

господарювання». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 27.09.21-05.11.2021, 180 годин. Сертифікат № 5 (01-18/1264) від 09.11.2021 

2. Анатолій 

ЛІВІНСЬКИЙ  

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра технології виробництва продукції тваринництва. Тема: 

«Вдосконалення освітнього процесу та методики проведення занять з дисципліни «Генетика популяцій», «Основи розведення тварин», 
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«Ідентифікація та сертифікація племінних ресурсів». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03.2021-02.04.2021, 90 годин. Свідоцтво 

СС 00493020/000005-21 від 02.04.2021. 

Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра менеджменту та інформаційних технологій економічного факультету 

ХДАЕУ. Тема: «Інформаційне забезпечення, управління виробничими, технологічними та маркетинговими процесами підприємств». Строк 

та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-11.10.2021, 90 годин. Свідоцтво СС 00493020/000054-21 від 11.10.2021 

3. Ганна ДІДУР  Одеська державна академія будівництва та архітектури, кафедра менеджменту і маркетингу. Тема: «Сучасні концепції та інноваційні 

технології в управлінні операціями та персоналом підприємства». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-29.10.2021, 180 годин. 

Довідка 09-872 від 29.10.2021. 

International scientific and pedagogical seminar «Qualified graduates - the basis for the promising development of agroindustrial production». Higher 

School of Agribusiness in Lomza, Вища школа агробізнесу в Ломжі, Польща. Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 27.05.2021, 6 годин. 

Сертифікат No/ WSA/2021/05/06 

4. Ірина НАЙДА  Атестат доцента кафедри менеджменту, АД 007396 від 15.04.2021. 

5. Оксана 

МЕЛЬНИЧУК  

Одеська державна академія будівництва та архітектури, кафедра менеджменту і маркетингу. Тема: «Науково-методичні аспекти викладання 

дисциплін «Логістика», «Стратегічне управління», «Математичне моделювання економічних процесів, «Оптимізаційні методи і моделі»,, 

«Управління якістю», «Організація праці менеджера». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-29.10.2021, 180 годин. Довідка 

09-871 від 29.10.2021. 

6. Наталія ТЕЛІЧКО  Одеський національний економічний університет, кафедра економіки, права та управління бізнесом. Тема: «Сучасні концепції та 

інноваційні технології в управлінні операціями та персоналом підприємства». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 27.09.21-05.11.2021, 

180 годин. Сертифікат № 6 (01-18/1269) від 09.11.2021 

7. Кристина 

ПАВЛЕНКО-

ДІДУР  

Одеська національна академія харчових технологій, кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі. Тема: «Управління господарською 

діяльністю підприємств на основі концепції маркетинг-менеджменту», програма підвищення кваліфікації з дисциплін «Менеджмент», 

«Маркетинг», «Рекламний менеджмент». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 21.09.2021-27.10.2021, 180 годин. Довідка № 152/З1 від 

26.11.2021  

8. Марія ЛЕВІНА-

КОСТЮК  

Одеська національна академія харчових технологій, кафедра маркетингу, підприємництва і торгівлі. Тема: «Методи та моделі прийняття 

управлінських рішень у виробничій та маркетинговій діяльності підприємств», програма підвищення кваліфікації з дисциплін 

«Математичне моделювання економічних процесів», «Оптимізаційні методи і моделі», «Рекламний менеджмент», «Методи та моделі 

прийняття управлінських рішень». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 21.09.21-27.10.2021, 180 годин. Довідка 150/Р1 від 26.11.2021 

Кафедра обліку і оподаткування 

1. Ірина КРЮКОВА  Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра обліку і оподаткування. Тема: «Розширення професійних 

компетентностей та удосконалення методики викладання освітніх компонент у сфері облікових і економічних дисциплін («Облік і 

фінансова звітність за міжнародними стандартами, «Аудит», «Оподаткування суб’єктів господарювання», «Організація і методика аудиту», 

«Податки і податкова система»)». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-05.11.2021, 180 годин. Свідоцтво СС 

00493020/000057-21 від 05 листопада 2021 

2. Андрій НАЙДА   Херсонський державний аграрно-економічний університет, кафедра обліку і оподаткування. Тема: «Вдосконалення освітнього процесу та 

методики проведення занять з дисциплін «Управлінський облік», «Облік і звітність в оподаткуванні», «Звітність підприємств», «Облік у 
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державному секторі», «Облік і оподаткування за видами економічної діяльності», «Облік у банках». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

04.10.2021-05.11.2021, 180 годин. Свідоцтво СС 00493020/000056-21 від 05.11.2021 

АГРОБІОТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

Кафедра польових і овочевих культур 

1. Олена ОЖОВАН  VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship (Висше училище по застраховане и Фінанси (ВУЗФ)). Тема: «Сучасні методи 

навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та глобальні тенденції». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

29.10.2020-29.01.2021, 180 годин. Сертифікат № BG/VUZF/674-2020 

Миколаївський національний аграрний університет, факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації, кафедра рослинництва та садово-

паркового господарства. Тема: «Інноваційні технології в агрономії та сталий розвиток сільського господарства України». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 26.04.21-09.06.21, 180 годин. Свідоцтво СС 00497213/000024-21 від 10.06.2021 

2. Віктор 

ЩЕРБАКОВ  

 

Миколаївський національний аграрний університет, факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації, кафедра рослинництва та садово-

паркового господарства. Тема: «Інноваційні технології в агрономії та сталий розвиток сільського господарства України». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації (стажування): 26.04.21-09.06.21, 180 годин. Свідоцтво СС 00497213/000025-21 від  10.06.2021. 

3. Наталія 

ВАЛЕНТЮК  

Миколаївський національний аграрний університет, факультет перепідготовки і підвищення кваліфікації, кафедра рослинництва та садово-

паркового господарства. Тема: «Інноваційні технології в агрономії та сталий розвиток сільського господарства України». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 26.04.2021-09.06.2021, 180 годин. Свідоцтво СС 00497213/000026-21 від 10.06.2021. 

Міжнародна літня школа «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та інклюзія в освіті для сталого розвитку», м. Мелітополь. Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації (стажування): 05.07.2021-09.07.2021. Сертифікат EUPVS000061.  

Кафедра захисту, генетики і селекції рослин 

1. Анна КРИВЕНКО  Науково-педагогічне стажування за фахом «Сільськогосподарські науки». Університет природничих наук у Любліні (Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie), м. Люблін, Республіка Польща. Тема науково-педагогічного стажування «Педагогічна майстерність викладачів в 

організації освітнього процесу в сільськогосподарській галузі». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 22.02.2021-02.04.2021, 180 годин. 

Сертифікат від 02.04.2021. 

Атестат професора кафедри захисту, генетики і селекції рослин. Атестат професора АП 003258 від 27.09.2021. 

Кафедра садівництва, виноградарства, біології та хімії 

1. Юрій САВЧУК  Диплом кандидата наук за спеціальністю 06.01.08 «Виноградарство». Тема: Ефективність застосування абсорбентів і халатних добрив при 

різних способах садіння промислового винограднику на півдні України. Диплом кандидата сільськогосподарських наук ДК № 061590 від 

29.06.2021 

Літня школа АПД-2021 «Підходи аграрної політики до розвитку сільських територій та їхнє відображення в рамках аграрної освіти», 

організований проєктом «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) у співпраці з ДП «Науково-методичний центр вищої та 

фахової перед вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 05.07.2021-09.07.2021, 50 годин. Диплом № 08072021-110. 

2. Людмила БОНДАР Центр українсько-європейського наукового співробітництва, науково-педагогічне підвищення кваліфікації у галузі аграрних наук та 

продовольства. Тема: «Аграрні науки та продовольство в сучасній системі освіти: взаємини та протидії». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 02.08.2021-10.09.2021, 180 годин. Сертифікат № ADV-021008 від 10.09.2021 
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ФАКУЛЬТЕТ ВЕТЕРИНАРНОЇ МЕДИЦИНИ 

Кафедра нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії 

1. Жанна 

КОРЕНЄВА  

 

Подільський державний аграрно-технічний університет, навчально-науковий центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, підвищення 

кваліфікації з дисциплін «Анатомія тварин», «Патоморфологія екзотичних тварин та птахів» та «Ветеринарна онкоморфологія». Тема: 

«Порівняння поширення доброякісних і злоякісних новоутворень в різних системах органів у свійських та дрібних тварин». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 01.06.2021-16.07.2021, 180 годин. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 22769675/000913-21 від 14.09.2021. 

2. Марина СКРИПКА  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра нормальної та патологічної анатомії сільськогосподарських тварин. 

Тема: «Сучасні підходи до фармакотерапії внутрішніх хвороб у тварин геріатричного віку». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

04.10.2021-24.12.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК 00493675/048962-21 від 24.12.2021 

3. Олександр 

ПАСНІЧЕНКО  

Подільський державний аграрно-технічний університет, навчально-науковий центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, підвищення 

кваліфікації з дисциплін «Патоморфологія», «Цитологія, гістологія, ембріологія». Тема: «Порівняння морфології органів кровотворення та 

імунного захисту у свійських та дрібних тварин». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 01.06.2021-16.07.2021, 180 годин. Свідоцтво про 

підвищення кваліфікації СС 22769675/000918-21 від 14.09.2021. 

4. Ірина ЗАПЕКА  Подільський державний аграрно-технічний університет, навчально-науковий центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, підвищення 

кваліфікації з дисциплін «Анатомія тварин», «Цитологія, гістологія, ембріологія». Тема: «Вивчення анатомічних особливостей будови 

органів систем травлення, дихання, кровообігу та сечовиділення у дрібних тварин». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 01.06.2021-

16.07.2021, 180 годин. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 22769675/000917-21 від 14 вересня 2021. 

5. Анна 

ГОЛОВАНОВА  

Подільський державний аграрно-технічний університет, навчально-науковий центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, підвищення 

кваліфікації з дисциплін «Анатомія тварин», Ветеринарна онкоморфологія». Тема: «Порівняння частоти виникнення новоутворень в 

органах системи травлення печінки у свійських та дрібних тварин в сучасних умовах». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 01.06.2021-

16.07.2021, 180 годин. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 22769675/000916-21 від 14 вересня 2021. 

6. Лариса РОША  Диплом доктора наук за спеціальністю 14.02.03 «Соціальна медицина» Тема дисертації: «Медико-соціальне обґрунтування системи 

патологоанатомічної служби в нових соціально-економічних умовах». Диплом доктора медичних наук, ДД № 011383 від 29.06.2021. 

Подільський державний аграрно-технічний університет, навчально-науковий центр перепідготовки та підвищення кваліфікації, підвищення 

кваліфікації з дисциплін «Анатомія тварин», Ветеринарна онкоморфологія». Тема: «Порівняння частоти виникнення новоутворень шкіри 

та її похідних у свійських та дрібних тварин в сучасних екологічних умовах». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 01.06.2021-16.07.2021, 

180 годин. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 22769675/000914-21 від 14.09.2021. 

Кафедра хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин 

1. Альона ГЄРДЄВА  Атестат доцента кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин, АД 007394 від 15.04.2021. 

2. Андрій 

ТЕЛЯТНІКОВ  

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, м. Варшава. Тема: «Інновації в освіті, інноваційні технології викладання фахових дисциплін». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 21.12.2020-12.04.2021, 180 годин. Сертифікат 52/04/2021 від 12.04.2021. 

3. Микола МОРОЗОВ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра хірургії та акушерства сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

аспекти хірургії  тварин». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  Свідоцтво ПК 00493675/048964-21 від 

24.12.2021 

https://drive.google.com/file/d/1HiowKnrpqZywz7iXrz35TxuhpWCXKC9e/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HiowKnrpqZywz7iXrz35TxuhpWCXKC9e/view?usp=sharing
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4. Євген РОЗУМ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра хірургії та акушерства сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

аспекти акушерства та гінекології тварин». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК 

00493675/048965-21 від 24.12.2021 

5. Лілія РОМАН Program of online postgraduate internship for research & teaching staff from Ukraine, Сollegium Civitas. Training program: «Internationalization of 

higher educational». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 07.12.2020-29.01.2021, 180 годин.  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра хірургії та акушерства сільськогосподарських тварин. Тема: 

«Підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та удосконалення освітнього процесу на 

кафедрі хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин Одеського державного аграрного університету, удосконалення технології 

відтворення та діагностико-терапевтичного алгоритма контролю акушерсько-гінекологічної патології тварин». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 19.04.2021-28.05.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК № 00493675/048792-21 від 28.05.2021. 

Атестат доцента кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин. Атестат доцента АД №008075 від 29.06.2021.  

6. Микола КРИВИЙ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра хірургії та акушерства сільськогосподарських тварин. Тема: 

«Підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та удосконалення освітнього процесу на 

кафедрі хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин Одеського державного аграрного університету, оволодіння сучасними методиками 

діагностики та лікування хірургічних захворювань продуктивних та непродуктивних тварин». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

19.04.2021-28.05.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК № 00493675/048791-21 від 28.05.2021 

Кафедра ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи 

1. Людмила 

ТАРАСЕНКО  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи. Випускна робота: 

«Гігієнічна оцінка молока за вмістом соматичних клітин». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 01.06.2021-16.07.2021, 180 годин. 

Свідоцтво ПК № 00493675/048859-21 від 16.07.2021. 

2. Марія ХІМИЧ  Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Національна академія аграрних наук. 

Підвищення кваліфікації за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Тема 

випускної роботи: «Сучасні методи контролю безпечності харчових продуктів». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 12.04.2021-

12.06.2021, 180 годин. Посвідчення ВМ 00497087/000005-21 від 12.06.2021. 

3. Олексій ГОРОБЕЙ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи. Випускна робота: 

«Система управління безпечності м`яса і м’ясопродуктів свиней на м’ясопереробному підприємстві». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 01.06.2021-16.07.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК№ 00493675/048860-21 від 16.07.2021. 

4. Катерина 

РОДІОНОВА  

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Національна академія аграрних наук. 

Підвищення кваліфікації за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Тема 

випускної роботи: «Моніторинг показників якості та безпечності м’яса та м’ясопродуктів концепції «Єдиного здоров’я». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 12.04.2021-12.06.2021, 180 годин. Посвідчення ВМ 00497087/000004-21 від 12.06.2021. 

5. Ольга ПІВЕНЬ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи. Випускна робота: 

«Сучасні підходи до ветеринарно-санітарної оцінки м’яса за найбільш поширених інвазійних захворювань». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 01.06.2021-16.07.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК№00493675/048861-21 від 16.07.2021. 

6. Валентина РУДЬ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Випускна робота: 

«Санітарна обробка приміщень, технологічного обладнання». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 01.06.2021-16.07.2021, 180 годин. 

Свідоцтво ПК№00493675/048858-21 від 16.07.2021. 
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7. Галина СКРИПКА  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра паразитології та ветеринарно-санітарної експертизи. Випускна робота: 

«Сучасні вимоги щодо контролю безпеки та якості продуктів бджільництва». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 02.06.2021-

09.07.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК № 00493675/048862-21 від 16.07.2021. 

Національний науковий центр «Інститут експериментальної і клінічної ветеринарної медицини», Національна академія аграрних наук. 

Підвищення кваліфікації за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Тема 

випускної роботи: «Сучасні завдання гігієни  харчових продуктів у підготовці здобувачів вищої освіти у сенсі концепції «Єдиного здоров’я». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 12.04.2021-12.06.2021, 180 годин. Посвідчення ВМ 00497087/000006-21 від 12 червня 2021. 

Кафедра внутрішніх хвороб тварин та клінічної  діагностики 

1. Сергій УЛИЗЬКО  

 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин. Тема: 

«Підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та удосконалення освітнього процесу на 

кафедрі внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Одеського державного аграрного університету, вдосконалення методів 

клінічної, лабораторної діагностики тварин і сучасних методів лікування та профілактики внутрішніх хвороб тварин». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 19.04.2021-28.05.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК00493675/048790-21 від 28.05.2021. 

2. Микола ТОДОРОВ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра клінічної діагностики та внутрішніх хвороб тварин. Тема: 

«Підвищення науково-теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та удосконалення освітнього процесу на 

кафедрі внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Одеського державного аграрного університету, вдосконалення методів 

клінічної, лабораторної діагностики тварин і сучасних методів лікування та профілактики внутрішніх хвороб тварин». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 19.04.2021-28.05.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК 00493675/048789-21 від 28.05.2021. 

3. Тетяна 

МАКАРЕВИЧ  

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти і туризму. Тема (назва курсу): 

«Принципи діагностики, терапії та профілактики хвороб системи травлення у дрібних домашніх тварин. Причини та механізми розвитку 

ендокринної патології у дрібних домашніх тварин. Діагностика, лікування та профілактика. Основи та техніка проведення ендоскопічного 

дослідження травного каналу у дрібних домашніх тварин. Діагностичні критерії змін основних показників крові тварин при захворюваннях 

інфекційної та неінфекційної етіології. Скринінгові тести гемо статичних розладів». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 29.01.2021-

12.02.2021, 60 годин. Свідоцтво про підвищення кваліфікації СС 00493706/013457-21 від 12 лютого 2021 р. 

4. Любов ФРАНЧУК-

КРИВА  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

підходи до фармакотерапії внутрішніх хвороб у тварин геріатричного віку».  Випускна робота на тему: «Сучасні підходи до фармакотерапії 

внутрішніх хвороб у тварин геріатричного віку». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  Свідоцтво ПК 

00493675/048963-21 від 24.12.2021 

Кафедра  епізоотології та паразитології  ім. проф. Атамася В.Я. 

1. Ігор ПАНІКАР  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Тема: «Епізоотологія та 

інфекційні хвороби тварин; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин різних видів; ветеринарне 

законодавство України та міжнародне ветеринарне право». Випускна робота на тему: «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; сучасні 

методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин різних видів; ветеринарне законодавство України та міжнародне 

ветеринарне право». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК 00493675/048966-21 від 

24.12.2021 

2. Артем ІОВЕНКО  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Тема: «Епізоотологія та 

інфекційні хвороби тварин; ветеринарна мікробіологія; сучасні підходи до викладання дисциплін «Епізоотологія та інфекційні хвороби» та 
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«Ветеринарна мікробіологія»». Випускна робота на тему: «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; ветеринарна мікробіологія; сучасні 

підходи до викладання дисциплін «Епізоотологія та інфекційні хвороби» та «Ветеринарна мікробіологія»». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК 00493675/048968-21 від 24.12.2021 

3. Людмила 

ПЕРОЦЬКА  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Тема: «Епізоотологія та 

інфекційні хвороби тварин; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин різних видів; організація 

навчального процесу у ЗВО». Випускна робота на тему: «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; сучасні методи діагностики, лікування 

та профілактики заразних хвороб тварин різних видів; організація ветеринарної справи». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  Свідоцтво ПК 00493675/048971-21 від 24.12.2021 

4. Ірина ПОПОВА  Атестат професора кафедри епізоотологіїї, паразитології та мікробіології ім. проф. В.Я. Атамася. Атестат АД № 008795 від 27.09.2021. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Тема: «Епізоотологія та 

інфекційні хвороби тварин; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин різних видів; ветеринарне 

законодавство України та міжнародне ветеринарне право». Випускна робота на тему: «Епізоотологія та інфекційні хвороби тварин; сучасні 

методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин різних видів; ветеринарне законодавство України та міжнародне 

ветеринарне право». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  Свідоцтво ПК 00493675/048970-21 від 

24.12.2021 

5. Віталій ЧОРНИЙ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Тема: «Паразитарні 

хвороби, новітні методи комплексної діагностики». Випускна робота на тему: «Паразитологія та інвазійні хвороби тварин; сучасні методи 

діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин, птахів, риб та бджіл». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-

24.12.2021, 180 годин.  Свідоцтво ПК 00493675/048969-21 від 24.12.2021 

6. Ірина 

ПИВОВАРОВА  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Тема: «Паразитологія та 

інвазійні хвороби тварин; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин різних видів, організація 

ветеринарної справи та діловодство в галузі ветеринарної медицини». Випускна робота на тему: «Сучасні методи діагностики, лікування та 

профілактики паразитарних хвороб тварин в установах ветеринарної медицини, облікова та звітна документація у сфері ветеринарної 

медицини». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  Свідоцтво ПК 00493675/048974-21 від 24.12.2021 

7. Микола БОГАЧ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Тема: «Епізоотологія та 

інвазійні хвороби тварин; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики паразитарних хвороб тварин і птиці». Випускна робота 

на тему: «Епізоотологія та інвазійні хвороби тварин; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики паразитарних хвороб тварин і 

птиці». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  Свідоцтво ПК 00493675/048967-21 від 24.12.2021 

8. Анна ЛЕВЧЕНКО  Атестат доцента кафедри фізіології, патофізіології та біохімії з курсу ветеринарної мікробіології та імунології, АД 007395 від 15 квітня 

2021. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Тема: «Мікробіологія та 

імунологія; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики інфекційних хвороб тварин різних видів; антибіотикорезистентність». 

Випускна робота на тему: «Ветеринарна мікробіологія; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин 

різних видів». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  Свідоцтво ПК 00493675/048972-21 від 24.12.2021 

9. Наталія 

СТЕПАНОВА  

Національний університет біоресурсів і природокористування України, ННІ післядипломної освіти. Тема: «Педагогічні технології,  

методичне ведення лекцій з дисципліни «Ветеринарна мікробіологія та вірусологія». Методики активізації та інтенсифікації проведення 

лабораторних занять «Ветеринарна мікробіологія та вірусологія». Інноваційні технології при викладанні дисципліни «Ветеринарна 
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мікробіологія та вірусологія». Організація та методика виконання індивідуальних завдань ,самостійної роботи і проведення контролю знань 

і навичок студентів». Строк  та обсяг підвищення кваліфікації: 18.03.2021-17.04.2021, 150 годин.  

10. Павло ТИХОНОВ  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра епізоотології та інфекційних хвороб тварин. Тема: «Епізоотологія та 

інфекційні хвороби тварин; сучасні методи діагностики, лікування та профілактики заразних хвороб тварин різних видів». Випускна робота 

на тему: «Сучасні методи діагностики інфекційних хвороб тварин різних видів: електрофорез у поліакриламідному гелі, полімеразна 

ланцюгова реакція». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  Свідоцтво ПК 00493675/048973-21 від 

24.12.2021 

Кафедра фізіології , патофізіології та біохімії 

1. Юрій БОЙКО  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

уявлення про фізіологічні та патологічні процеси у організмі дрібних тварин». Випускна робота на тему: «Сучасні методи 

експериментального дослідження запалення у дрібних тварин». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  

Свідоцтво ПК 00493675/048979-21 від 24.12.2021 

2. Василь НАЙДА  

 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

уявлення про особливості обміну речовин у організмі сільськогосподарських та дрібних тварин». Випускна робота на тему: «Дослідження 

особливостей біохімічних процесів видільної системи у собак». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  

Свідоцтво ПК 00493675/048980-21 від 24.12.2021 

3. Михайло 

БРОШКОВ  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

уявлення про фізіологічні та імунологічні процеси у організмі дрібних тварин». Випускна робота на тему: «Дослідження лейкоцитарних 

змін у системі крові при інфекційних захворюваннях у цуценят». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин.  

Свідоцтво ПК 00493675/048977-21 від 24.12.2021 

4. Олексій ДАНЧУК  Атестат професора кафедри фізіології, патофізіології та біохімії. Атестат професора AП № 002729 від 15.04.2021 р. 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

уявлення про фізіологічні та патологічні процеси у організмі дрібних тварин». Випускова робота на тему: «Обмін речовин у нервовій 

тканині ссавців». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК 00493675/048978-21 від 

24.12.2021 

5.  Борис 

СМОЛЯНІНОВ  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

уявлення про фізіологічні процеси у організмі дрібних тварин та нові біотехнологічні підходи до їх розведення». Випускна робота на тему: 

«Дослідження впливу гормонального статусу у кішок на процеси репродукції». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-

24.12.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК 00493675/048976-21 від 24.12.2021 

6. Олег 

СУКМАНСЬКИЙ  

Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

уявлення про патологічні процеси у організмі дрібних тварин». Випускна робота на тему: «Дослідження особливостей патофізіологічних 

процесів травної системи у собак». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин. Свідоцтво ПК 

00493675/048975-21 від 24.12.2021 

7. Оксана ЗЕЛЕНІНА  Дніпровський державний аграрно-економічний університет, кафедра фізіології та біохімії сільськогосподарських тварин. Тема: «Сучасні 

уявлення про особливості обміну речовин у організмі сільськогосподарських та дрібних тварин». Випускна робота на тему: «Дослідження 

особливостей біохімічних процесів травної системи у собак». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 04.10.2021-24.12.2021, 180 годин. 

Свідоцтво ПК 00493675/048981-21 від 28.12.2021 
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8. Тетяна 

ФЕДЬКАЛОВА  

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра фізіології людини та тварин. Тема: «Застосування інноваційних 

технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-

комунікативних технологій навчання» Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 15.03-2021-25.04.2021, 180 годин. Довідка №02-01-752 від 

29.04.2021. 

ЗАГАЛЬНООСВІТНІ КАФЕДРИ 

Кафедра філософії, історії і політології 

1. Оксана ЧЕБАН  Державний університет «Одеська політехніка», кафедра культурології, мистецтвознавства та філософії культури. Тема: «Підвищення 

науково-теоретичного і методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та удосконалення освітнього процесу і науково-дослідної 

роботи на кафедрі філософії, історії і політології». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 12.04.2021-22.06.2021, 180 годин. Довідка 

1010/03-07 від 22.06.2021. 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Сертифікат, 60 

годин. Сертифікат виданий 07.10.2021. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної та практичної психології. Тема: «Психолого-педагогічні особливості 

викладання суспільно-гуманітарних дисциплін». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-22.10.2021, 90 годин. Довідка 02-01-

360 від 25 жовтня 2021. 

2. Микола 

САМУЙЛІК  

Одеська національна академія харчових технологій, кафедра соціології, філософії і права. Тема: «Підвищення науково-теоретичного і 

методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та удосконалення освітнього процесу і науково-дослідної роботи на кафедрі 

філософії, історії і політології». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 05.04.2021-15.06.2021, 180 годин. 

3. Інна ФЕДОРОВА  Одеська національна академія харчових технологій, кафедра соціології, філософії і права. Тема: «Підвищення науково-теоретичного і 

методичного рівнів викладання навчальних дисциплін та удосконалення освітнього процесу і науково-дослідної роботи на кафедрі 

філософії, історії і політології». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 05.04.2021-15.06.2021, 180 годин.  Довідка 104/Р1 від 25.06.2021. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної та практичної психології. Тема: «Психолого-педагогічні особливості 

викладання суспільно-гуманітарних дисциплін». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 13.09.2021-22.10.2021, 90 годин. Довідка 02-01-

361 від 25.10.2021. 

Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Сертифікат, 60 

годин. Сертифікат виданий 06.10.2021. 

4. Юлія МЕЛЬНИК  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Академічна доброчесність: онлайн-курс для викладачів». Сертифікат, 60 

годин. Сертифікат виданий 10.10.2021 

Захист кандидатської дисертації (наказ МОН № 1017 від 27.09.2021). Шифр: 23.00.02 Спеціальність: «Політичні інститути та процеси» 

Тема: «Політична відповідальність в контексті гармонізації суспільних та особистих інтересів». Диплом кандидата політичних наук ДК № 

062309 від 27.09.2021 

Державний університет «Одеська політехніка», кафедра психології та соціальної роботи. Тема: «Психолого-педагогічні особливості 

викладання суспільно-гуманітарних дисциплін у закладі вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 08.11.2021-17.12.2021, 180 

годин. Довідка № 1032/03-07 від 17.12.2021  
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№ 

з/п 
ПІБ  

Місце проходження підвищення кваліфікації (стажування) 

(назва ЗВО, підприємства чи установи) 

5. Тетяна 

НОРЕНКОВА  

Одеська національна академія харчових технологій, кафедра фізичного виховання. Тема: «Впровадження в навчально-виховний процес 

нових педагогічних технологій, ознайомлення з самостійною роботою здобувачів вищої освіти і спортивно-оздоровчою діяльністю». Строк 

та обсяг підвищення кваліфікації: 18.10.21-29.11.2021, 180 годин. Довідка 159/Р1 від 16.12.2021 

6. Володимир 

ТУРЧАК  

Одеська національна академія харчових технологій, кафедра фізичного виховання. Тема: «Вивчення та аналіз використання інформаційного 

забезпечення у науково-дослідницькій та методичній діяльності кафедри фізичного виховання». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

18.10.21-29.11.2021, 180 годин. Довідка 160/Р1 від 16.12.2021 

Кафедра української та іноземних мов 

1. Світлана 

НАСАКІНА  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Розвиток професійно-

педагогічної компетентності викладача іноземних мов закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-

08.10.2021, 90 годин. Довідка 02-01-358  від  11.10.2021 

Атестат доцента кафедри української та іноземних мов. Атестат доцента АД №008794 від 27 вересня 2021 

2. Ганна КРЕМЕНІШ  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра української мови і літератури. Тема: «Інноваційна спрямованість методики 

викладання дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна», «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-29.10.2021, 180 годин. Довідка 02-01-370 від 01.11.2021. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Інноваційна педагогічна 

діяльність: розвиток мовленнєвої, цифрової, комутаційної, інклюзивної, емоційно-етичної компетентностей, впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 01.11.2021-19.11.2021, 90 годин. Довідка 02-01-376 від 24.11.2021. 

3. Ірина ШУМСЬКА  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Розвиток професійно-

педагогічної компетентності викладача іноземних мов закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-

08.10.2021, 90 годин. Довідка 02-01-355 від 11.10.2021. 

4. Дарина ХОДЖИКЯН  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Розвиток професійно-

педагогічної компетентності викладача іноземних мов закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-

08.10.2021, 90 годин. Довідка 02-01-357 від 11.10.2021. 

5. Інна МАЛЕЦЬКА  Платформа масових відкритих онлайн-курсів Prometheus. Курс «Зміцнення викладання та організаційного управління в університетах». 

Сертифікат виданий 02.03.2021. 

Сумський державний університет, Центр розвитку кадрового потенціалу навчального закладу. Тема: «Методи активізації навчального 

процесу: сучасні тренди». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 05.04.2021-09.04.2021, 30 годин. Свідоцтво СП № 05408289/1179-21 від 

09.04.2021. 

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Higher School of Agribusiness in Lomza (WSA). International Scientific and Pedagogical Seminar Integration 

of professional universities in the European Educational Space. Development of international cooperation within the framework of teachers 

professional development – lifelong learning Held February 27.04.2021, six hours (0.2 ECTS). Сертифікат No.WSA/2021/05/150. 

Alfred Nobel University. Міжнародний семінар на тему: «Європейські стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної 

акредитації» за участю Центрального агентства з оцінювання та акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина) та Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. Обсяг (тривалість): 6 годин (0,2 ЕСТS). Сертифікат №2677 від 12.05.2021. 
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№ 

з/п 
ПІБ  

Місце проходження підвищення кваліфікації (стажування) 

(назва ЗВО, підприємства чи установи) 
Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра української мови і літератури. Тема: «Інноваційна спрямованість методики 

викладання дисциплін «Українська мова за професійним спрямуванням», «Українська мова як іноземна», «Іноземна мова (за професійним 

спрямуванням)». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-29.10.2021, 180 годин. Довідка 02-01-367 від 01.11.2021. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Інноваційна педагогічна 

діяльність: розвиток мовленнєвої, цифрової, комутаційної, інклюзивної, емоційно-етичної компетентностей, впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес, використання інформаційно-комунікативних та цифрових технологій в освітньому процесі». Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації: 01.11.2021-19.11.2021, 90 годин. Довідка 02-01-377 від 24.11.2021. 

6. Антоніна 

ХАНЕЦЬКА  

Миколаївський обласний інститут післядипломної педагогічної освіти. Участь у сертифікованому заході за темою: «Науково-методичні 

засади формування освітнього простору закладу післядипломної освіти для підготовки працівників до імплементації Концепції реалізації 

державної політики у сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 

23.11.2021-27.11.2021, 15 годин (0,15 кредитів ECTS). Сертифікат ПК № 31193118/НМЗ 2077-2020 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова, кафедра української мови. Програма підвищення кваліфікації: «Українська мова». 

Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.04.2021-01.06.2021, 180 годин. Довідка № 02-01-1020 від 10.06.2021. 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра загальної педагогіки і спеціальної освіти. Тема: «Розвиток професійно-

педагогічної компетентності викладача іноземних мов закладу вищої освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 20.09.2021-

08.10.2021, 90 годин. Довідка 02-01-359 від 11.10.2021. 

7. 

 

  

Андрій МАЄВ  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, кафедра англійської філології. Тема: «Інноваційна спрямованість методики викладання 

дисциплін «Іноземна мова», «Іноземна мова за професійним спрямуванням», «Наукова іноземна мова». Строк та обсяг підвищення 

кваліфікації: 20.09.2021-29.10.2021, 180 годин. Довідка 02-01-369 від 01.11.2021. 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНИЙ ВІДДІЛ 

1. Вячеслав СЕДОВ  Ізмаїльський державний гуманітарний університет, навчально-методичний відділ. Тема: «Вдосконалення професійних компетентностей, 

забезпечення якості освітнього процесу через вдосконалення організації  та науково-методичного забезпечення освітнього  процесу. Довідка 

№ 02-01-366 від 01.11.2021. 

2. Ольга 

КОСТЮХІНА  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, навчально-методичний відділ. Тема: «Вдосконалення професійних компетентностей, 

забезпечення якості освітнього процесу через вдосконалення організації  та науково-методичного забезпечення освітнього  процесу. Довідка 

№ 02-01-365 від 01.11.2021. 

3. Катерина 

ПАНФІЛО 

Ізмаїльський державний гуманітарний університет, навчально-методичний відділ. Тема: «Вдосконалення професійних компетентностей, 

забезпечення якості освітнього процесу через вдосконалення організації  та науково-методичного забезпечення освітнього процесу. Довідка 

№ 02-01-427 від 01.11.2021. 
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Таблиця 2.2 

Підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічних 

працівників за кордоном у 2021 

№ 

з/п 
ПІБ 

Місце проходження підвищення кваліфікації (стажування) 

(назва ЗВО, підприємства чи установи) 

1. Ірина 

ЛЕОНІДОВА  

VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship (Висше училище 

по застраховане и финанси (ВУЗФ)), Sofia, Bulgaria. Тема: «Сучасні методи 

навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та 

глобальні тенденції». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 29.10.2020-

29.01.2021, 180 годин.  

2. Олена 

ОЖОВАН  

VUZF University of Finance, Business and Entrepreneurship (Висше училище 

по застраховане и финанси (ВУЗФ)), Sofia, Bulgaria. Тема: «Сучасні методи 

навчання та інноваційні технології в вищій освіті: європейський досвід та 

глобальні тенденції». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 29.10.2020-

29.01.2021, 180 годин.  

3. Андрій 

ТЕЛЯТНІКОВ  

Wyższa Szkoła Techniczna w Katowicach, м. Варшава. Тема: «Інновації в 

освіті, інноваційні технології викладання фахових дисциплін». Строк та 

обсяг підвищення кваліфікації: 21.12.2020-12.04.2021, 180 годин.  

4. Лілія РОМАН  Program of online postgraduate internship for research & teaching staff from 

Ukraine, Сollegium Civitas. Training program:  «Internationalization of higher 

educational». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 07.12.2020-

29.01.2021, 180 годин. 

5. Юрій 

САВЧУК  

Літня школа АПД-2021 «Підходи аграрної політики до розвитку сільських 

територій та їхнє відображення в рамках аграрної освіти», організований в 

рамках проєкту «Німецько-український агрополітичний діалог» (АПД) у 

співпраці з ДП «Науково-методичний центр вищої та фахової перед вищої 

освіти». Строк та обсяг підвищення кваліфікації: 05.07.2021-09.07.2021, 50 

годин. Диплом № 08072021-110. 

6.  Наталія 

ВАЛЕНТЮК  

 

Міжнародна літня школа «Принципи та цінності ЄС: різноманіття та 

інклюзія в освіті для сталого розвитку», м. Мелітополь. Строк та обсяг 

підвищення кваліфікації (стажування): 5-9 липня 2021 р. Сертифікат 

EUPVS000061. 

7. Інна 

МАЛЕЦЬКА  

Wyższa Szkoła Agrobiznesu w Łomży, Higher School of Agribusiness in Lomza 

(WSA). International Scientific and Pedagogical Seminar Integration of 

professional universities in the European Educational Space. Development of 

international cooperation within the framework of teachers professional 

development – lifelong learning Held February 27.04.2021, six hours (0.2 

ECTS).  

Alfred Nobel University. Міжнародний семінар на тему: «Європейські 

стандарти якості вищої освіти у контексті проходження міжнародної 

акредитації» за участю Центрального агентства з оцінювання та 

акредитації ZEvA (Ганновер, Німеччина) та Національного агентства із 

забезпечення якості вищої освіти. Обсяг (тривалість): 6 годин (0,2 ЕСТS).  

8. Анна 

КРИВЕНКО  

Науково-педагогічного стажування за фахом «Сільськогосподарські 

науки». Університет природничих наук у Любліні (Uniwersytet 

Przyrodniczy w Lublinie), м. Люблін, Республіка Польща. Тема науково-

педагогічного стажування: «Педагогічна майстерність викладачів в 

організації освітнього процесу в сільськогосподарській галузі». Строк та 

обсяг підвищення кваліфікації: 22.02.2021-02.04.2021, 180 годин.  
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Таблиця 2.3 
Відомості про підвищення кваліфікації педагогічних і  

науково-педагогічних працівників Університету в розрізі 

організацій проходження підвищення кваліфікації (стажування) в 

Україні 

База стажування (підвищення кваліфікації) 
2021 р. 

Кількість осіб % 

Заклади вищої освіти  79,6% 

Державний університет «Одеська політехніка» 1  

Дніпровський державний аграрно-економічний 

університет 
29  

Ізмаїльський державний гуманітарний університет 26  

Миколаївський національний аграрний 

університет 
3  

Національний університет «Одеська морська 

академія» 
1  

Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
2  

Одеська державна академія будівництва та 

архітектури 
2  

Одеська національна академія харчових технологій 10  

Одеський національний економічний університет 2  

Одеський національний університет імені І.І. 

Мечникова 
2  

Подільський державний аграрно-технічний 

університет 
1  

Сумський державний університет 4  

Херсонський державний аграрно-економічний 

університет 
23  

Наукові установи, організації, інші заклади  20,4% 

Державне підприємство «Одеський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою» 
11  

Національний науковий центр «Інститут 

виноградарства і виноробства ім. В.Є. Таїрова» 

НААН України 

2  

Національний науковий центр «Інститут 

експериментальної і клінічної ветеринарної 

медицини», Національна академія аграрних наук. 

3  

СТОВ «Агрофірма «Петродолинське» 2  

ТОВ «Арцизька м’ясна компанія» 7  

ТОВ «Науково-виробничий комплекс 

«Глобинський свинокомплекс» 
2  

Всього 133 100 % 
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Таблиця 2.4 

Відомості про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників закладів вищої освіти України в Університеті за 2021 рік 

 

Українська система освіти і науки зазнає докорінних цифрових змін та 

повинна відповідати світовим тенденціям цифрового розвитку для успішного 

формування кожної людини свого потенціалу. Тому, Університет наразі 

працює над розширенням, заохоченням формування цифрових 

компетентностей здобувачів освіти, педагогічних та науково-педагогічних 

працівників і розвитку цифрової інфраструктури та електронних сервісів в 

Одеському державному аграрному університеті, першим кроком до 

підвищення обізнаності науково-педагогічних працівників було проходження 

на базі платформи «Дія. Цифрова освіта» тестів на цифрову грамотність, яку 

успішно було складено науково-педагогічними працівниками, про що свідчать 

отримані сертифікати про рівень цифрової грамотності.  

 

 

3. ВИКОНАННЯ ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ ТА ІНШИХ 

ДОГОВІРНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В рамках цьогорічної вступної кампанії план прийому та фактично 

використані місця за бюджетним фінансуванням на 2021 рік був встановлений 

Міністерством освіти і науки України за освітніми ступенями Університету 

(Таблиця 3.1.). 

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 та з урахуванням виділених 

додаткових місць для осіб пільгових категорій та соціально незахищених 

дітей, визначився остаточний обсяг державного замовлення (Таблиця 3.2.). 

 

 

 

Назва ЗВО Кількість осіб 

Державний університет «Одеська політехніка»  16 

Дніпровський державний аграрно-економічний університет 13 

Львівський національний університет ветеринарної медицини та 

біотехнологій імені С. З. Ґжицького 

4 

Одеський національний університет імені І.І. Мечникова 1 

Подільський державний аграрно-технічний університет 3 

Херсонський державний аграрно-економічний університет 11 

Всього 48 
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Таблиця 3.1. 

План та фактично використані місця за бюджетним 

фінансуванням 

Основа вступу 

Підготовка фахівців 

на денну форму здобуття 

освіти,  осіб 

на заочну форму здобуття 

освіти, осіб 

План Факт  План Факт  

Молодший бакалавр, 

бакалавр (магістр 

ветеринарного 

спрямування) на основі 

повної загальної середньої 

освіти 

131 113 20 16 

Бакалавр (магістр 

ветеринарного 

спрямування) на основі 

ОКР молодшого спеціаліста  

49 32 4 2 

Магістр на основі ОС 

бакалавр  
54 39 15 0 

Всього 234 184 39 18 

 

Таблиця 3.2. 

Остаточний обсяг державного замовлення за освітніми ступенями 

Основа вступу 

Підготовка фахівців 

на денну форму 

здобуття освіти,  

осіб 

на заочну форму 

здобуття освіти, 

осіб 

Молодший бакалавр, бакалавр (магістр 

ветеринарного спрямування) на основі повної 

загальної середньої освіти 

133 22 

Бакалавр (магістр ветеринарного 

спрямування) на основі ОКР молодшого 

спеціаліста  

34 5 

Магістр на основі ОС бакалавр  75 2 

Всього 242 29 

Разом 271 

Аналітична інформація про державне замовлення та загальне 

зарахування в ході вступної кампанії 2021 року наведена у таблицях 3.3-3.5. 

Зведена інформація щодо зарахування до ОДАУ представлена у таблиці 3.6. 
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Таблиця 3.3 

Інформація щодо зарахування до Одеського державного аграрного університету у 2021 р 

 

Спеціальність 

/освітня програма/ 

Бакалавр  

Вступ на 

основі ПЗСО 

1 курс 

Скорочений термін навчання 

Магістр 1 курс 

(на основі 

здобутого 

раніше ступеня 

освіти) 

Всього 

1 курс 2 курс 3 курс 

051 «Економіка» 17 0 2 4 9 32 

071 «Облік і оподаткування» 21 4 1 1 10 37 

073 «Менеджмент» 46 3 0 0 13 62 

193«Геодезія та землеустрій 25 2 1 5 28 61 

201 «Агрономія» 44 9 1 0 20 74 

202Захист і карантин рослин 11 0 0 0 8 20 

203 «Садівництво і 

виноградарство» 

6 0 0 0 9 16 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва»  

53 2 23 1 55 134 

208 «Агроінженерія» 25 22 0 0 16 63 

Всього 248 42 28 11 168 499 

 Магістр  

Спеціальність 

/освітня програма/ 

Вступ на 

основі ПЗСО 

1 курс 

Скорочений термін навчання 1 курс (на 

основі 

здобутого 

раніше ступеня 

освіти) 

Всього 
1 курс 2 курс 3 курс 

211 «Ветеринарна медицина» 45 20 0 0 23 88 

212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія та експертиза» 

12 2 0 0 9 23 

Всього 57 22 0 0 32 112 

 Молодший бакалавр 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

50     50 
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Таблиця 3.4 

Дані, що характеризують зарахування здобувачів освітнього ступеня «бакалавр» в 2021 році у розрізі 
спеціальностей, форм навчання та фінансування  

Спеціальність 

/освітня програма/ 

Денна форма Заочна форма Всього 

Б* К** Всього Б* К** Всього 

051 «Економіка» 0 17 17 2 5 7 34 

071 «Облік і 

оподаткування» 

2 19 21 0 6 6 27 

073 «Менеджмент» 2 42 44 1 4 5 49 

193 «Геодезія та 

землеустрій» 

15 11 26 0 7 7 33 

201 «Агрономія» 32 12 44 3 7 10 54 

202 «Захист і карантин 

рослин» 

5 4 9 2 0 2 11 

203 «Садівництво і 

виноградарство» 

4 1 5 1 0 1 6 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва»  

29 18 47 6 25 31 78 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

(молодший бакалавр)» 

5 38 43 0 7 7 50 

208 «Агроінженерія» 29 5 34 9 4 13 47 

Разом 123 167 290 24 65 89 389 
*- навчання за державним замовленням 

**- навчання за кошти фізичних або юридичних осіб 
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Таблиця 3.5 

Дані, що характеризують зарахування здобувачів освітнього ступеня «магістр» у 2021 році у розрізі 

спеціальностей, форм навчання та фінансування 

Спеціальність 

/освітня програма/ 

Денна форма Заочна форма Всього 

Б* К** Всього Б* К** Всього 

051 «Економіка» 1 1 2  7 7 9 

071 «Облік і 

оподаткування» 

2 1 3  7 7 10 

073 «Менеджмент» 2 5 7  6 6 13 

193 «Геодезія та 

землеустрій» 

9 0 9  19 19 28 

201 «Агрономія» 10 2 12  8 8 20 

202 «Захист і карантин 

рослин» 

5  5  3 3 8 

203 «Садівництво і 

виноградарство» 

1 1 2  7 7 9 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва»  

22 21 43 2 10 12 55 

208 «Агроінженерія» 9 6 15  1 1 16 

211 «Ветеринарна 

медицина» 

13 10 23   0 23 

212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія та експертиза» 

1 8 9   0 9 

229 «Громадське 

здоров’я» 

 2 2    2 

Разом 75 57 132 2 68 70 202 
*- навчання за державним замовленням 

**- навчання за кошти фізичних або юридичних осіб   
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Таблиця 3.6 

Зведені дані щодо зарахування до Університету у 2021 році 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 (магістр 

211, 212)  (1-й 

курс) 

Скорочений 

термін (2-й 

курс) 

Скорочений 

термін (3-й 

курс) 

Магістр  

1 курс (на 

основі 

здобутого 

раніше 

ступеня 

освіти)  

Всього 

051 «Економіка»  17 0 3 4 9 33 

071 «Облік і оподаткування»  21 4 1 1 10 37 

073 «Менеджмент»  46 3 0 0 13 62 

193 «Геодезія та 

землеустрій» 

 25 2 1 5 28 61 

201 «Агрономія»  44 9 1 0 20 74 

202 «Захист і карантин 

рослин» 

 11 0 0 0 8 19 

203 «Садівництво та 

виноградарство» 

 6 0 0 0 9 15 

204 «Технологія 

виробництва та переробки 

продукції тваринництва» 

50 54 2 23 1 55 185 

208 «Агроінженерія»  25 22 0 0 16 63 

211 «Ветеринарна 

медицина» 

 45 20 0 0 23 88 

212 «Ветеринарна гігієна, 

санітарія та експертиза» 

 12 2 0 0 9 23 

229 «Громадське здоров’я»  0 0 0 0 2 2 

Всього 50 306 64 29 11 202 662 
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Таблиця 3.7 

Виконання державного замовлення на підготовку здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня у 2021 році 

Шифр 

спеціальності 
Назва спеціальності План прийому 

Прийом 

фактично 

201 Агрономія 1 1 

204 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

2 2 

211 Ветеринарна медицина 5 5 

212 
Ветеринарна гігієна,  

санітарія і експертиза 
1 1 

Всього 9 9 

 

Аналіз показників свідчить про достатній ступінь виконання державного 

замовлення та інших договірних зобов’язань закладу вищої освіти. 

 

 

4. ДОТРИМАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЛІЦЕНЗІЙНИХ   

УМОВ ПРОВАДЖЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Контроль за дотриманням ліцензійних умов провадження освітньої 

діяльності відбувається відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України 

від 30.12.2015 № 1187 «Про затвердження Ліцензійних умов провадження 

освітньої діяльності» зі змінами, внесеними згідно з Постановами Кабінету 

Міністрів України № 347 від 10.05.2018, № 180 від 03.03.2020, № 365 від 

24.03.2021 та з урахуванням Постанови Кабінету Міністрів України від 

21.11.2018 № 982 «Про затвердження критеріїв, за якими оцінюється ступінь 

ризику від провадження господарської діяльності у сфері вищої освіти та 

визначається періодичність проведення планових заходів державного нагляду 

(контролю) Державною службою якості освіти». 

В рамках організаційних вимог щодо провадження освітньої діяльності 

забезпечується: зберігання необхідних документів; провадження освітньої 

діяльності виключно в місцях її провадження, зазначених у документах, 

поданих органу ліцензування; особи, залучені здобувачем ліцензії до 

провадження освітньої діяльності, діють за відповідними трудовими 

договорами, які зберігаються належним чином в Університеті; доступність 

навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп 

населення; здійснення медичного обслуговування, організація харчування та 
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прання, ведення бухгалтерського обліку і діловодства, інші додаткові для 

здійснення освітнього процесу; забезпечення здобувачів гуртожитками; доступ 

учасників освітнього процесу до Інтернету в номінальній швидкості; 

актуальність в електронній формі відомостей про кадрове та матеріально-

технічне забезпечення закладу освіти у Єдиній державній електронній базі з 

питань освіти. 

В розрізі вдосконалення доступності навчальних приміщень для осіб з 

інвалідністю та інших маломобільних груп населення виконано ряд додаткових 

заходів щодо встановлення необхідних інформаційних покажчиків згідно з 

правилами та нормами ДБН, кнопок виклику та пандусів у навчальних 

корпусах та гуртожитках, отримано технічний звіт про проведення технічного 

обстеження будівель ОДАУ на відповідність державним будівельним нормам, 

правилам і стандартам щодо визначення доступності для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення та сертифікат відповідності будівель, 

приміщень Університету для відповідних груп населення. 

В рамках кадрових вимог Університет забезпечений науково-

педагогічними та науковими працівниками, необхідними для реалізації 

освітніх компонентів, передбачених освітніми програмами на відповідних 

рівнях вищої освіти та ведеться постійна робота щодо вдосконалення досягнень 

у професійній діяльності. 

В розрізі забезпечення відповідності технологічних вимог щодо 

провадження освітньої діяльності та покращення матеріально-технічного 

забезпечення в 2021 році було створено ветеринарну клініку на базі ОДАУ та 

впроваджено в учбовий процес. Усі необхідні роботи виконані в повному 

обсязі. Проведено роботу з відновлення лабораторії виноградарства (каб. 206 

навчального корпусу №1) та ґрунтової лабораторії (каб. 201 навчального 

корпусу №1). 

В усіх навчальних корпусах Університету проведена заміна вхідного 

телекомунікаційного обладнання для забезпечення швидкості в 1 гігабіт 

вхідного Інтернету. На всій території навчального корпусу № 2 створена 

мережа безшовного роумінгу WI-FI. Вдосконалена система корпоративної 

електронної пошти та дистанційної взаємодії між співробітниками та 

структурними підрозділами університету. 

Лабораторія супутникового моніторингу Землі оснащена комп’ютерною 

технікою. Модернізовано два комп’ютерних класи корпусу №2. Модернізовано 

дванадцять робочих місць викладачів, збільшена потужність техніки. 

Придбано сучасне програмне забезпечення для навчального процесу 

AUTODESK на 26 користувачів. Придбано програмне забезпечення АС 

Деканат з врахуванням необхідності роботи в усіх структурних підрозділах. 

Шість лекційних аудиторій оснащено мультимедійними засобами для 

візуалізації освітнього процесу. 

У рамках співробітництва з міжнародною організацією InterNICHE 

отримано програмне забезпечення, відеоматеріали та технічні засоби для 3D-

візуалізації процесів використання тварин у наукових та навчальних 

експериментах. 
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В рамках співпраці зі стейкхолдерами на кафедрі агроінженерії створена 

та продовжує вдосконалюватись лабораторія сільськогосподарських машин, 

яка наразі складається з трьох машин та 25 плакатів, 40 стендів, що 

забезпечують візуалізації процесу використання та будову 

сільськогосподарської техніки. Співробітниками кафедри розроблено та 

створено в рамках співробітництва з американською компанією New Holland 

інформаційні стенди в розрізі дисциплін у кількості 26 штук. 

У звітному році проведені роботи зі створення лабораторії здобувачів 

PhD ТВІППТ, у навчально-науковій лабораторії з технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва (4 приміщення) зроблено косметичний 

ремонт, обладнано нове розгалуження електромережі, встановлена витяжна 

система без підключення у вентиляційні канали на основі вугільних фільтрів. 

Створено дві технологічні лінії з переробки м’яса та риби і переробки молока з 

наявним обладнанням. Друге приміщення обладнано приладами, матеріалами, 

засобами догляду за бджолами та виробництва і переробки продукції 

бджільництва. Третє приміщення для дослідження технології виробництва 

продукції птахівництва обладнано в якості цеху практичного навчання за 

дисципліною. 4 приміщення відокремлено як навчально-наукова лабораторія 

для аспірантів, в якій зроблено ремонт, та оснащено приладами і матеріалами. 

У 2021 році розпочато та реалізовано значний обсяг робіт зі створення і 

відновлення роботи лабораторій: захисту і карантину рослин, з вивчення 

біохімії та біоенергетики клітин, ґрунтової, мікробіологічної, гістологічної та 

виноградарської. 

Крім того, було придбано: 

- 25 нових вікон для навчального корпусу №3; 

- 3 нових вікна для навчального корпусу №1; 

- двері (3 шт) для навчального корпусу №3; 

- двері (2 шт) для навчального корпусу №4; 

- медичне обладнання для ветеринарної клініки (медичні шафи та 

штатив); 

- вимірювальне обладнання для потреб лабораторій (рефрактометр, 

термометри, гігрометри). 

Проведено поточний ремонт покрівлі лабораторій, кафедр, навчальних 

кабінетів, службових приміщень, підсобних приміщень, навчальних корпусів 

№2, 3, 4; проведено поточний ремонт фасадної частини паркану навчального 

корпусу № 3. 

Проведено поточний ремонт гуртожитків № 1, 4 ,5 та благоустрій 

прилеглої території, а саме: комунікації, електромережі, їдальні, місць для 

відпочинку, місць 
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загального користування, санітарних вузлів, ліфтів, виконано малярні роботи, 

проведено ремонт вікон та дверей. В рамках модернізації гуртожитків №1 та 

№4 були проведені роботи з заміни застарілих газових кухонних плит на 

сучасні електричні (28 шт). В 2021 році було проведено заміну лічильника 

тепла навчального корпусу №3 та лічильника води в навчальному корпусі №4. 

Для забезпечення проведення робіт з поточного ремонту було придбано 

будівельних матеріалів на суму 400 тис. грн., електричного обладнання та 

матеріалів на суму 150 тис. грн., сантехнічних матеріалів на суму 100 тис. грн. 

В звітному році проведено капітальне технічне обслуговування 4 

одиниць сільськогосподарської техніки, 2 легкових автомобілів та приведено у 

працездатний стан 1 культиватор і 1 плуг. 

В 2021 році було проведено заходи з відновлення інфраструктури та 

можливості запуску бази відпочинку Лукомор’є, а саме: 

- оформлення необхідної документації (спецводокористування); 

- поточного ремонту (санвузли, електромережі, водопостачання, 

їдальня); 

- благоустрою території;  

- пожежної безпеки. 

У звітному році Державною службою якості освіти, було проведено 

перевірку щодо оприлюднення інформації на офіційних веб-сторінках закладів 

вищої освіти та оцінювання відповідно до критеріїв для визначення ступенів 

ризику згідно якої Університет отримав 45 балів, тим самим перемістившись у 

рейтингу з перших десяти закладів вищої освіти з високим ступенем ризику на 

п’ятдесят четверте місце. Даний результат свідчить про значне підвищення 

якості надання освітніх послуг та про дотримання Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності Одеським державним аграрним 

університетом. 

Таблиця 4.1 

Інформація про наявність у відкритому доступі на власному веб-сайті 

інформації та документів, передбачених Законом України «Про освіту» 

№ Назва інформації або документа Адреса на веб-сайті здобувача ліцензії 

(ліцензіата) або коментар щодо причини 

нерозміщення 

1 Головна сторінка офіційного веб-сайту 

ЗВО 

https://osau.edu.ua/ 

2 Статут закладу освіти (установчі 

документи) 

https://osau.edu.ua/publichna-

informatsiya/pravovstanovlyuyuchi-dokumenty/ 

3 Склад керівних органів https://osau.edu.ua/pro-universytet/kerivnytstvo-

odau/ 

4 Структура та органи управління закладу 

освіти 
https://osau.edu.ua/pro-universytet/struktura/ 

5 Ліцензії на провадження освітньої 

діяльності 
https://osau.edu.ua/pro-

universytet/pratsivnykam/litsenziyi/ 

6 Ліцензований обсяг та фактична 

кількість осіб, які навчаються в закладі 

освіти 

https://osau.edu.ua/litsenzovanyj-obsyag-ta-

faktychna-kilkist-zdobuvachiv-vyshhoyi-osvity-2/ 

7 Освітні програми, що реалізуються в 

закладі освіти, та перелік освітніх 

https://osau.edu.ua/pro-

universytet/pratsivnykam/osvitni-programy/ 
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№ Назва інформації або документа Адреса на веб-сайті здобувача ліцензії 

(ліцензіата) або коментар щодо причини 

нерозміщення 

компонентів, що передбачені 

відповідною освітньою програмою 

8 Сертифікати про акредитацію https://osau.edu.ua/pro-

universytet/pratsivnykam/litsenziyi-ta-sertyfikaty/ 

9 Документи закладу, якими регулюється 

освітній процес 
https://osau.edu.ua/publichna-

informatsiya/polozhennya-odau/ 

10 Напрями наукової та/або мистецької 

діяльності 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/naukova-robota/ 

11 Річний звіт про діяльність закладу освіти https://osau.edu.ua/publichna-

informatsiya/shhorichna-zvitnist/ 

12 Кошторис закладу та всі зміни до нього https://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/planovo-

finansova-dokumentatsiya/ 

13 Звіт про використання та надходження 

коштів 

https://osau.edu.ua/publichna-

informatsiya/shhorichna-zvitnist/ 

14 Інформація про проведення тендерних 

процедур 

https://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/komitet-

z-konkursnyh-torgiv/ 

15 Штатний розпис https://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/planovo-

finansova-dokumentatsiya/ 

16 Результати моніторингу якості освіти https://osau.edu.ua/pro-

universytet/pratsivnykam/rezultaty-monitoryngu-

yakosti-osvity/ 

17 Щорічне оцінювання здобувачів ЗВО https://osau.edu.ua/studentam/rejtyng-studentiv/ 

18 Щорічне оцінювання науково-

педагогічних і педагогічних працівників 

ЗВО 

https://osau.edu.ua/pro-

universytet/pratsivnykam/rezultaty-monitoryngu-

yakosti-osvity/ 

19 Інформація про вакантні посади ЗО та 

проведення конкурсу 
https://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/vakantni-

posady/ 

20 Відомості про гуртожитки, вільні місця, 

розмір плати за проживання 
https://osau.edu.ua/studentam/prozhyvannya-u-

gurtozhytkah/ 

21 Умови доступності закладу освіти для 

навчання осіб з особливими освітніми 

потребами 

https://osau.edu.ua/publichna-

informatsiya/polozhennya-odau/ 

22 Правила прийому до закладу освіти https://osau.edu.ua/hochu-v-odau/pryjmalna-

komisiya/rozklad-konsultatsij-ta-vstupnyh-

vyprobuvan/ 

23 Вичерпний перелік (акредитованих та 

неакредитованих) освітніх програм з 

розподілом ліцензованих обсягів, за 

якими планується здійснювати набір у 

відповідному році вступної кампанії 

https://osau.edu.ua/hochu-v-odau/pryjmalna-

komisiya/vstupna-kampaniya-2019/ 

24 Відомості про Приймальну комісію ЗВО 

та визначення повноважень у 

встановленому законодавством порядку 

https://osau.edu.ua/hochu-v-odau/pryjmalna-

komisiya/ 

25 Програми вступних іспитів, фахових 

випробувань, співбесід тощо 
https://osau.edu.ua/hochu-v-odau/pryjmalna-

komisiya/vstupni-vyprobuvannya/ 

26 Розмір плати за навчання, підготовку, 

перепідготовку, підвищення кваліфікації 

здобувачів освіти 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/dodatkovi-

osvitni-ta-inshi-platni-poslugy/ 

27 Перелік додаткових освітніх та інших 

послуг, їх вартість, порядок надання та 

оплати 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/dodatkovi-

osvitni-ta-inshi-platni-poslugy/ 

28 Рейтингові списки вступників https://osau.edu.ua/hochu-v-odau/pryjmalna-

komisiya/rejtyngovi-spysky/ 
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№ Назва інформації або документа Адреса на веб-сайті здобувача ліцензії 

(ліцензіата) або коментар щодо причини 

нерозміщення 

29 Рішення приймальної комісії щодо 

надання рекомендацій на зарахування 
https://osau.edu.ua/hochu-v-odau/pryjmalna-

komisiya/normatyvni-dokumenty-pryjmalnoyi-ko/ 

30 Списки зарахованих (накази про 

зарахування) 
https://osau.edu.ua/hochu-v-odau/pryjmalna-

komisiya/nakazy-na-zarahuvannya/ 

31 Щорічний звіт про діяльність керівника 

закладу освіти 
https://osau.edu.ua/publichna-

informatsiya/shhorichna-zvitnist/ 

32 Інша інформація, що оприлюднюється за 

рішенням закладу освіти або на вимогу 

законодавства 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/ 

33 Мова (мови) освітнього процесу https://osau.edu.ua/pro-universytet/zagalni-

vidomosti/ 

34 Правила поведінки здобувача освіти в 

закладі освіти 
https://osau.edu.ua/publichna-

informatsiya/polozhennya-odau/ 

35 План заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в закладі освіти 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/perspektyvnyj-

plan-rozvytku-universytetu/ 

36 Порядок подання та розгляду (з 

дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) в закладі 

освіти 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/perspektyvnyj-

plan-rozvytku-universytetu/ 

37 Порядок реагування на доведені випадки 

булінгу (цькування) в закладі освіти та 

відповідальність осіб, причетних до 

булінгу (цькування) 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/perspektyvnyj-

plan-rozvytku-universytetu/ 

38 Матеріально-технічне забезпечення 

закладу освіти (згідно з ліцензійними 

умовами) 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/materialno-

tehnichne-zabezpechennya/ 

39 Кадровий склад закладу освіти згідно з 

ліцензійними умовами 

https://osau.edu.ua/pro-universytet/fakultety/ 

40 Бюджет закладу освіти https://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/planovo-

finansova-dokumentatsiya/ 

41 Фінансовий звіт про надходження та 

використання всіх отриманих коштів 

https://osau.edu.ua/en/publichna-

informatsiya/shhorichna-zvitnist/ 

42 Інформація про перелік товарів, робіт і 

послуг, отриманих як благодійна 

допомога, із зазначенням їх вартості, а 

також про кошти, отримані з інших 

джерел, не заборонених законодавством 

https://osau.edu.ua/en/publichna-

informatsiya/shhorichna-zvitnist/ 

44 Сторінка англійською мовою, на якій 

розміщена основна інформація про 

суб’єкта освітньої діяльності, правила 

прийому іноземців та осіб без 

громадянства, умови навчання та 

проживання іноземців та осіб без 

громадянства, контактна інформація 

тощо 

https://osau.edu.ua/en/hochu-v-odau/inozemnym-

studentam/ 
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5. ВИСОКОЕФЕКТИВНА НАУКОВА, НАУКОВО-ТЕХНІЧНА ТА 

ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, В ТОМУ 

ЧИСЛІ ВПРОВАДЖЕННЯ РЕЗУЛЬТАТІВ ЙОГО НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ, МІЖНАРОДНЕ НАУКОВЕ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ 

СПІВРОБІТНИЦТВО 

 

Наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність Університету 

здійснюється відповідно до діючого нормативно-правового базису освітньо-

наукової сфери, зокрема Конституції України, Законів України «Про освіту» 

№2145-VIII від 05.09.2017, «Про вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014, «Про 

наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015, «Про 

інноваційну діяльність» № 40-IV від 4.07.2002, «Про бібліотеки та бібліотечну 

справу» № 32/95-ВР від 27.01.1995, «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо вдосконалення освітньої діяльності у сфері вищої освіти» від 

15.01.2020 №392 – ІХ, Постанов Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 № 

261 «Про затвердження Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня 

доктора філософії та доктора наук у закладах вищої освіти (наукових 

установах)», від 03.04.2019 № 283 «Про внесення змін до постанови Кабінету 

Міністрів України від 23 березня 2016 року № 261», від 6.03.2019 № 167 «Про 

порядок проведення експерименту з присудження ступеня доктора філософії», 

наказу МОН України від 12.01.2017 № 40 «Про затвердження вимог до 

оформлення дисертації» (зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 03 

лютого 2017 року за №155/30023), листа МОН України від 31.07.2019 № 1/9-492 

«Про окремі питання реалізації порядку проведення експерименту з 

присудження ступеня доктора філософії». 

Високоефективна наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність є 

невід'ємною складовою підготовки здобувачів вищої освіти в Університеті, що 

забезпечує підготовку висококваліфікованих фахівців. Відповідно до 

стратегічного плану розвитку Університету на 2019-2024 роки пріоритетними 

напрямами організації та проведення наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності є отримання сучасної, релевантної наукової продукції та 

послідовна кадрова політика, спрямована на залучення молоді до наукової 

роботи. У стратегічному плані розвитку Університету пріоритетне місце 

належить науково-технічній та інноваційній діяльності, яка направлена на 

інтеграцію науково-технічних розробок науковців у систему вищої освіти та у 

виробництво. Для досягнення поставленої мети співробітниками Університету 

проводяться прикладні та фундаментальні дослідження, які завершуються 

впровадженням новітніх технологій у виробництво. Ведеться кропітка робота з 

реалізації інтелектуального потенціалу науковців та накопичення навчально-

наукової бази, що є джерелом економічного зростання не лише Університету, 

але і Причорноморського регіону в цілому.  

В поточному році наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність 

науковців Університету була направлена в бік вирішення актуальних 

прикладних та фундаментальних проблем агропромислового комплексу (в галузі 

рослинництва,  тваринництва, ветеринарії, харчових технологій, 

землевпорядкування, економіки тощо). Отримані результати наукової діяльності 
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були впроваджені у виробництво, що має економічний та соціальний ефект. 

Основні показники наукової, науково-технічної та інноваційної діяльності 

Університету наведені у таблиці 5.1.  

Таблиця 5.1 

Основні показники науково-дослідної роботи ОДАУ в 2021 році 

№ Показники 
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1 Науково-дослідних тем, всього 13 4 7 18 4 1 - 47 

 в т.ч.: бюджетних - - - - - - - - 

 з них: - пошукових - - - - - - - - 

− державних контрактів - - - - - - - - 

− госпдоговірних 6 1 2 8 1 - - 18 

− ініціативних 7 3 5 10 3 1 - 29 

2 Участь у виконанні НД 

програм 
- - - - - - - - 

− прикладних - - - - - - - - 

− фундаментальних - - - - - - - - 

3 Чисельність науково-

педагогічних працівників що 

беруть участь в НДР, всього 

27 24 28 46 24 6 9 164 

в т.ч.: – докторів наук  5 11 3 10 4 - - 33 

− кандидатів наук 19 11 14 33 14 4 3 98 

− наукових працівників 

без вченого ступеня 
3 2 8 6 6 2 6  

4 Завершено тем науково-

дослідних робіт, всього 

(зареєстрованих в УкрІНТЕІ) 
2 1 3 2 - - - 7 

 

Зростання наукового потенціалу Університету неможливе без оновлення 

та збільшення якісного складу співробітників, про відповідне зростання свідчить 

збільшення кількості кандидатів наук (на 5 осіб). Професійна кадрова політика 

щодо запрошення молодих науковців до Університету та стимулювання власних 

співробітників значно покращує показники наукової роботи. 

Відповідно до умов сьогодення основними критеріями ефективної 

діяльності співробітників Університету є їх публікаційна активність. Протягом 

2021 року науково-педагогічними працівниками ОДАУ видано 15 навчальних 

підручників і посібників (проти 13 у 2020 році). Науковий доробок 

співробітників університету висвітлено у 12 монографіях (4 з яких - за кордоном) 

опублікованих у 2021 році (рис. 5.1). 
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Найбільш показовими критеріями ефективної роботи дослідників, які 

свідчать про їх науковий рівень і міжнародне визнання, є публікаційна 

активність у фахових і цитованих виданнях. Усього за 2021 рік науковцями 

Університету видано 407 публікацій у виданнях різного рівня, що у 1,7 рази 

більше відповідно до цих показників у 2020 році. Найбільша кількість публікацій 

у співробітників факультету ветеринарної медицини – 146, з яких 14 

опубліковано за кордоном (рис. 5.2). 

Про високу ефективність та результативність наукової діяльності 

Університету в цілому говорить збільшення кількості публікацій співробітників 

у бібліографічних і реферативних базах даних. У 2021 році співробітниками 

ОДАУ було опубліковано 56 статей, які входять до міжнародних 

наукометричних баз даних Web of Science та Scopus ( у 2020 році – 51). Більша 

кількість публікацій входить до БД Web of Science – 36, і дещо менше публікацій, 

які входять до БД Scopus – 20. Інформація щодо кількості публікацій які входять 

до міжнародних наукометричних баз даних Web of Science та Scopus в розрізі 

структурних підрозділів Університету наведена на рис. 5.3.  

 
 

Рис. 5.1. Порівняльна діаграма основних публікацій навчально-

наукових працівників ОДАУ в 2021 році. 
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Рис. 5.2. Порівняльна діаграма публікаційної активності працівників 

Одеського державного аграрного університету в 2021 році 

 

 

 
Рис. 5.3. Порівняльна діаграма публікаційної активності НПП 

Університету у виданнях, які входять до БД Web of Science та Scopus  

 

Про покращення не лише якісних, але і кількісних показників 

публікаційної активності працівників Університету свідчить збільшення 

кількості цитувань у провідних наукометричних базах. На рис. 5.4. 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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Рис. 5.4. Динаміка зростання загальної кількості цитувань у виданнях, 

що індексуються БД Scopus та Web of Science (станом на 01.12.2021) 

 

Видавнича діяльність Університету в 2021 році була спрямована на 

підвищення статусу та наукової ваги наукового журналу «Agrarian Bulletin of the 

Black Sea Littoria» та створенню нового електронного наукового видання 

«Економічний вісник Причорномор’я». 

«Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoria» 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 (наказ МОН України від 02.07.2020 № 886). Внаслідок 

проведеної кропіткої роботи у напрямку покращення якості друкованих праць 

досягнуто значних результатів рівня цитування наукового журналу «Agrarian 

Bulletin of the Black Sea Littoria». Так, показник ICV (Index Copernicus Value - 

показником оцінки наукових видань) підвищився з 51,76 – у 2019 році до 

показника – 61,37 – у 2020 році. Збільшення показника «сили» наукового 

журналу свідчить про те, що журнал розвивається у правильному напрямку та 

збільшується рівень цитування статей у даному журналі. Збільшення 

інтегральних показників у БД Google Академія наукового журналу «Agrarian 

Bulletin of the Black Sea Littoria» свідчить та підтверджує підвищення наукового 

рівня публікацій видання. Зокрема, у 2021 році за БД Google Академія показник 

h5-індекс становив – 2, а h5-медіана – 5 одиниць. Загалом у 2021 році вийшло 

чотири номери журналу «Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoria» (№ 98–101) у 

яких опубліковано біля 100 статей за такими спеціальностями: 204 «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва», 211 «Ветеринарна 

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

в журналі статті відповідають принципам академічної доброчесності, що 

забезпечується за рахунок перевірки публікацій на наявність ознак академічного 

плагіату за допомогою системи StrikePlagiarism. 

У 2020 році на базі збірника «Браславські читання: економіка ХХІ століття: 

національний та глобальний виміри» створено електронне видання 

«Економічний вісник Причорномор’я», яке буде приведено у відповідність до 

вимог щодо отримання категорії «Б» фахових видань України. Статті 
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публікуються українською та англійською мовами. У поточному році велась 

робота щодо: створення сайту журналу; залучення визнаних та зарубіжних 

рецензентів; залучення та збільшення цитованості опублікованих статей; 

отримання цікавих рукописів, які будуть помічені науковим співтовариством. У 

2021 році випущено перший номер журналу. Ведеться робота щодо присвоєння 

ISSN та DOI друкованому виданню. 

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. В Університеті проводиться постійний моніторинг за 

діяльністю аспірантів, систематична і кропітка робота щодо мотивації молодих 

вчених здобувати вчені звання та наукові ступені. Так, співробітниками та 

аспірантами Університету в 2021 році захищено 7 дисертації на здобуття 

наукового ступеня кандидата наук та 1 дисертація на здобуття наукового ступеня 

доктора наук: 

Марія ВАРГАТЮК – директор Інституту післядипломної освіти 

Одеського державного аграрного університету. Науковий керівник – доктор 

економічних наук, професор Світлана СТОЯНОВА-КОВАЛЬ. Дисертація на 

тему: «Інституційно-аналітичне забезпечення розвитку аграрного сектору в 

Україні» за спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством. Захист відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради Д 

79.051.04 у Національному університеті «Чернігівська політехніка» 25 березня 

2021 року. 

Ніна ДАНКЕВИЧ – здобувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і 

експертизи. Науковий керівник – доктор ветеринарних наук, професор 

Володимир Ковбасенко. Дисертація на тему: «Санітарно-гігієнічна оцінка 

кормових добавок із морських гідробіонтів для курчат-бройлерів» за 

спеціальністю 16.00.06 – «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». Захист 

відбувся на засіданні спеціалізованої вченої ради К 64.070.01 у Харківській 

державній зооветеринарній академії 25 березня 2021 року. 

Анастасія ХОХРЯКОВА – асистент кафедри землеустрою та кадастру. 

Науковий керівник – доктор географічних наук, професор Віктор МИХАЙЛЮК. 

Дисертація на тему: «Генетичні особливості і систематика ґрунтів міста Одеси» 

за спеціальністю 03.00.18 – ґрунтознавство. Захист відбувся на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 64.354.02 у Національному науковому центрі 

«Інститут ґрунтознавства та агрохімії імені О.Н. Соколовського» 13 квітня 2021 

року. 

Ростислав ГЕРЕЦЬКИЙ – здобувач кафедри садівництва, виноградарства, 

біології та хімії. Науковий керівник – Ніна МУЛЮКІНА, доктор 

сільськогосподарських наук. Дисертація на тему: «Агробіологічні та 

фітосанітарні аспекти контролю розповсюдження ески винограду» за 

спеціальністю 06.01.08 – виноградарство. Захист відбувся на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 41.374.01 Національного наукового центру 

«Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України 21 

квітня 2021 року.  
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Юрій САВЧУК – завідувач кафедри садівництва, виноградарства, біології 

та хімії агробіотехнологічного факультету. Науковий керівник: Едуард 

ХРЕНОВСЬКОВ – доктор сільськогосподарських наук, професор. Дисертація на 

тему: «Ефективність застосування абсорбентів і хелатних добрив при різних 

способах садіння промислового винограднику на півдні України» за 

спеціальністю 06.01.08 – виноградарство. Захист відбувся на засіданні 

спеціалізованої вченої ради К 41.374.01 Національного наукового центру 

«Інститут виноградарства і виноробства імені В. Є. Таїрова» НААН України 26 

квітня 2021 року. 

Віталій СКАЛЬЧУК – здобувач кафедри епізоотології, паразитології та 

мікробіології ім. професора В. Я. Атамася. Науковий керівник – доктор 

ветеринарних наук, професор Микола БОГАЧ. Дисертація на тему: «Еймеріозно-

криптоспоридіозна інвазія телят (поширення, патогенез, лікування)» за 

спеціальністю 16.00.11 – паразитологія. Захист відбувся на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 26.004.14 у Національному університеті 

біоресурсів і природокористування України 12 травня 2021 року. 

Кіра ХАМІД – асистент кафедри технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва. Науковий керівник – Алла КИТАЄВА, доктор с.-г. 

наук, професор. Дисертація на тему: «Вплив технологічних прийомів утримання 

бджіл на їх продуктивність та якість меду» за спеціальністю 06.02.04 – 

технологія виробництва продуктів тваринництва. Захист відбувся на засіданні 

спецради Д 38.806.02 у Миколаївському національному аграрному університеті 

МОН України 13 травня 2021 року. 

Петро ОСАДЧУК – доцент кафедри агроінженерії. Науковий консультант 

– Олег БУРДО, д.т.н, професор, завідувач кафедри процесів, обладнання та 

енергетичного менеджменту Одеської національної академії харчових 

технологій. Дисертація на тему: «Науково-технічні основи створення 

енергоефективного обладнання підвищення якості рослинних олій» за 

спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв. Захист відбувся 20 квітня 2021 року на засіданні 

спеціалізованої вченої ради Д 41.088.01 в Одеській національній академії 

харчових технологій. 

Планується до захисту робота на здобуття ступеня доктора філософії за 

спеціальністю 073 «Менеджмент» аспірантом ІV року навчання Олександром 

БАРБІНЯГРОЮ на тему «Управління розвитком фінансової діяльності аграрних 

підприємств». 

В Університеті проводиться робота щодо створення разових 

спеціалізованих вчених рад для проходження процедури захисту та присудження 

ступеня доктора філософії з галузі знань: 20 «Аграрні науки та продовольство» 

та 07 «Управління та адміністрування». 

Для здобувачів вищої освіти III освітньо-наукового рівня протягом року 

проводяться заходи спрямовані на ознайомлення з принципами академічної 

доброчесності, руйнівним впливом корупції та академічним консерватизмом. 

Особлива увага приділяється недопущенню проявів ознак академічного плагіату 

в дисертаційних роботах.  
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Для забезпечення повноцінної роботи щодо проведення досліджень, в 

Університеті функціонують лабораторії. Багатопрофільна лабораторія 

ветеринарної медицини є сучасним ветеринарним діагностичним центром, який 

був заснований у 2015 році за фінансової та науково-технічної підтримки 

Євросоюзу. Протягом останніх років Лабораторія стрімко розвивається, 

збільшується перелік лабораторних досліджень та опрацьовуються нові сучасні 

методики досліджень. Відповідно до наявних вимог Лабораторія охоплює всі 

напрями сучасної ветеринарної медицини та ветеринарно-санітарної експертизи. 

Основними завданнями лабораторії є: проведення досліджень з ветеринарної 

медицини та ветеринарно-санітарної експертизи; надання консультативної 

допомоги; інтерпретація результатів досліджень. 

В 2021 році Лабораторія почала надавати послуги з лабораторних 

досліджень ветеринарним клінікам та приватним особам м. Одеси, що сприяло 

надходженню коштів на рахунки Університету. Лабораторія обладнана 

сучасним високотехнологічним обладнанням відомих світових виробників та 

забезпечена якісними тест-системами, завдяки чому можна отримати якісні і 

максимально інформативні дані за мінімальний термін. В лабораторії 

здійснюється великий спектр досліджень в області ветеринарії та ветеринарно-

санітарної експертизи. Працівники лабораторії залучені до виконання 

господарсько-договірних тематик Університету. 

У 2021 році працівники лабораторії значні зусилля поклали на проведення 

робіт з атестації Лабораторії та отримання відповідного сертифікату. Було 

повірено обладнання та устаткування, проведено необхідні експертизи у 

відповідних органах контролю. Значним досягненням стало успішне 

проходження атестації та отримання Свідоцтва про відповідність системи 

вимірювань вимогам ДСТУ ISO 10012:2005 ДП «Одеський регіональний центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» №04-0055/2021 від 28.12.2021. 

В лабораторії працюють висококваліфіковані спеціалісти, які 

систематично проводять заняття, на яких здобувачі всіх курсів факультету 

ветеринарної медицини беруть активну участь в науково-дослідній роботі. 

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.  

Науковий розвиток Університету неможливий без фундаментальних засад, 

що забезпечуються 100-річною бібліотекою. Основна мета діяльності бібліотеки 

– якісне інформаційне забезпечення та супровід освітнього процесу, науково-

пошукової та просвітницько-виховної роботи. У своїй інформаційній діяльності 

бібліотека використовує різні джерела: як внутрішні (традиційні та електронні), 

так і зовнішні (бази даних, електронні бібліотеки, репозитарії).  

Інституційний репозитарій ОДАУ є частиною електронної складової 

Фундаментальної бібліотеки і налічує 3076 одиниць записів. Головним 

завданням електронного архіву є популяризація творчих здобутків наукової 

інституції Університету в цифровому середовищі.  
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Найбільш результативною індивідуальною формою доведення інформації 

до користувачів є система вибіркового розповсюдження інформації (ВРІ). Вона 

дозволяє систематично надавати абонентам відомості щодо нових надходжень, 

відповідно до їх запитів в автоматизованому режимі - електронною поштою. 

Інформацію одержує 24 викладача Університету за 118 темами для використання 

в науково-дослідній діяльності та навчальній роботі. 

Систематично наповнюється новою інформацією бібліотечний блог – 

http://library-odau.blogspot.com. На сторінках блогу створені рубрики на 

допомогу освітньому процесу: українські наукові журнали у Scopus та Web of 

Science; вебінари у допомогу науковим співробітникам; вільний доступ до 

міжнародних баз даних; фахові видання України (добірка посилань на 

повнотекстові ресурси за науковою тематикою факультетів); приклади 

оформлення списку літератури; наукометрична база Google Scholar; відкритий 

доступ до електронних ресурсів (науково-освітня мережа «Уран», повнотекстова 

база електронних ресурсів); онлайн-енциклопедії; українські репозитарії. Всього 

відвідувань з часу створення блогу – 27 149. Також цікава і корисна інформація 

щодо пам’ятних дат, подій у бібліотеці та посилань на наукові ресурси регулярно 

з’являється на її сторінці у мережі Фейсбук. 

За допомогою автоматизованої бібліотечної інформаційної системи 

«УФД-Бібліотека» у 2003 р. був створений та поповнюється електронний 

каталог (з виходом у мережу Інтернет), що розкриває зміст фонду та дає 

можливість вести розширений пошук за декількома параметрами водночас.  

Відділ комплектування та наукової обробки літератури проводить 

комплектацію фонду за замовленнями кафедр із зазначенням дисципліни, фаху 

або наукового напрямку факультетів. Обсяг загального фонду - 744171 тис. 

одиниць зберігання. У 2021 р. на закупівлю літератури було витрачено 36,8 тис. 

грн., отримано 353 примірника. На періодичні видання було витрачено 17,7 тис. 

грн., отримано журналів - 29 назв, 93 примірників. 

Довідково-бібліографічна робота починається із вивчення інформаційних 

потреб користувачів. В сучасних умовах особливого значення набуває розвиток 

і доступність інформаційних ресурсів та послуг. Співробітниками відділу 

постійно ведеться робота з поповнення електронного каталогу: здійснюється 

шифрування статей за системою УДК, проводиться аналітичний розпис статей із 

журналів та збірників. Було підготовлено 6 науково-допоміжних списків 

літератури, письмові довідки, складений науково-допоміжний бібліографічний 

покажчик: «Праці вчених ОДАУ. Частина 6», який готується до друку.  

У зв’язку із введенням дистанційної форми навчання курс практично-

лекційних занять «Основи бібліотечно-бібліографічних та інформаційних 

знань» проводився у скороченому форматі (12 год.).  

Протягом року у напрямку інформаційно-масової роботи проводились такі 

заходи, як: 272 тематичні книжкові виставки (з них 171 – віртуальні, 

інформаційні, виставки-підбори літератури для фахівців). Постійно 

оновлювалася інформація щодо нових надходжень на сайті бібліотеки та 

сторінці мережі Фейсбук, а також на інформаційному стенді у основній 

читальній залі. В поточному році було проведено 48 виховних заходів для 

студентської молоді, з них 6 – в режимі онлайн на платформі ZOOM. Заходи 

http://library-odau.blogspot.com/
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відвідало 2457 чол. Також в рамках міжнародного співробітництва було 

організовано дві виставки іншомовних раритетних видань ОДАУ для польської 

та французької делегацій, що відвідали Університет у цьому році. 

2021 рік став ювілейним для бібліотеки – вона святкувала 100-річчя від дня 

заснування. Був проведений цикл заходів: Всеукраїнська онлайн-конференція, 

виставки-перегляди раритетної літератури, був створений збірник по матеріалам 

конференції у електронному форматі, який було розміщено у репозитарії. Триває 

створення брошури, присвяченої ювілею. Відеоматеріал, присвячений 

відповідному дню можна переглянути на офіційній сторінці Університету на 

каналі Youtube. 

Співробітники бібліотеки постійно підвищують свій професійний рівень, 

приймають участь у вебінарах, онлайн-конференціях, що проводять провідні 

бібліотеки міста та країни. У травні звітного року співробітники бібліотеки 

пройшли курси з підвищення кваліфікації «Інформаційні системи і технології». 

У планах на наступний рік - забезпечити читальний зал на факультеті 

ветеринарної медицини комп’ютерною технікою із доступом до мережі 

Інтернет. 

Для підвищення якості надання освітніх послуг, зростання показників 

наукової та науково-технічної діяльності, підвищення професіоналізму 

викладачів і працівників в Університеті систематично організовуються та 

проводяться наукові конференції, семінари, тренінги, консультації. 

13–14.04.2021 в Університеті було проведено І Міжнародну науково-

практичну конференцію НПП та молодих науковців «Актуальні аспекти 

розвитку науки і освіти». У роботі конференції прийняли участь більше 300 

науковців і здобувачів з України та зарубіжжя. Організаційний комітет 

конференції прийняв рішення про щорічне проведення цієї конференції, як 

основного заходу висвітлення наукової діяльності структурних підрозділів 

Університету. 

Серед наукових заходів організованих кафедрами Університету потрібно 

відмітити високій рівень організації і проведення наступних заходів: 26.03.2021 

кафедрою польових і овочевих культур проведено першу науково-практичну 

конференцію «Аграрна наука: стан та перспективи розвитку»; 17–18.06.2021 

кафедрою нормальної і патологічної морфології та судової ветеринарії 

проведено міжнародну науково-практичну інтернет-конференцію «Актуальні 

питання судової ветеринарії, морфології та патоморфології». За результатами 

усіх заходів видано збірники тез.  

Усього на 2021 рік було заплановано проведення 14 наукових конференцій 

(зареєстрованих у МОН і УкрІНТЕІ). З огляду на епідеміологічну ситуацію в 

державі та карантинні обмеження 7 заходів було перенесено на 2022 рік (табл. 

5.2). 

Серед проведених заходів слід відмітити співорганізацію Міжнародного 

євразійського Конгресу з сільського господарства та природничих наук, що 

відбувся у жовтні 2021 року. Поряд з ОДАУ організаторами конгресу були: 

Університет Сельчук (Республіка Туреччина); Харчовий та 

сільськогосподарський університет Конья (республіка Туреччина); Киргизько-
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Турецький університет «Манас». У рамках конгресу науковці активно 

обмінювались знаннями в області сільського господарства та природничих наук. 

Університет, зокрема кафедра обліку і оподаткування, разом з 

Національним науковим центром «Інститут аграрної економіки» (Республіка 

Молдова) та Міжнародною науково-дослідницькою організацією «Дослідницька 

культура» (Індія, Канада та США) стали співорганізаторами World Conference on 

Economic, Business and Agricultural Development. (WCEBAD – 2021), проведеної 

10-12.2021, на якій ОДАУ піднімались важливі питання сталого розвитку 

сільського господарства і земельних відносин. 

В рамках міжнародного співробітництва із Республікою Молдова 3 грудня 

відбувся круглий стіл, організований за ініціативою кафедри обліку і 

оподаткування разом з Національним інститутом економічних досліджень 

Республіки Молдови на тему «Перспективи і роль науки у контексті 

трансформації соціально-економічних процесів», на якому стало можливим 

обговорення актуальних питань економічної науки, викликів та перспектив 

розвитку сусідських країн. 

Таблиця 5.2.  

Перелік запланованих і проведених наукових конференцій та 

семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі МОН у 2021 році 
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Заплановано 5 4 1 - 2 2 - - 14 

Проведено 1 2 1 - - 1 - - 5 

Перенесено  4 2 - - 1 1 - - 8 

У методичному і науковому плані усі проведені конференції пройшли як 

організовані, чітко сплановані заходи. Учасники конференції зазначили 

беззаперечну їх користь, цікавість та різноманітність доповідей, актуальність 

вирішених наукових задач. 

Враховуючи карантинні обмеження, у 2021 році співробітники 

Університету на достатньо високому рівні реалізовували свій дослідницький 

потенціал шляхом підвищення професійної кваліфікації в провідних наукових 

установах як нашої держави, так і зарубіжжя. Науково-педагогічні працівники і 

здобувачі вищої освіти систематично приймали участь у конференціях різного 

рівня. Повний перелік запланованих і проведених в Університеті наукових 

конференцій та семінарів з проблем вищої освіти і науки в системі МОН у 2021 

році наведено в табл. 5.3. Співробітники Університету протягом звітного року 

прийняли участь у роботі 199 наукових заходів різного рівня, що на 60 більше 

відповідно до показників 2020 року. 
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Таблиця 5.3.  

Перелік запланованих і проведених наукових конференцій та семінарів з 

проблем вищої освіти і науки в системі МОН у 2021 році 

Показники 

Структурні підрозділи 

Факультети 
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Г
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ер
и
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м
ед
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ц

и
н

и
 

Участь у виставках, 

всього 

- - - - - - - 

Участь у конференціях та 

семінарах 

25 43 23 65 30 13 199 

-міжнародних 

(конференція, семінар) 

18 27 20 58 25 13 161 

-всеукраїнських 7 6 3 7 5 - 38 

 

Переважала участь НПП Університету в міжнародних конференціях та 

семінарах – 161, тоді, як у всеукраїнських – 38. Відмітимо, що співробітники 

Університету в 2021 році більш ніж у два рази частіше приймали участь у роботі 

міжнародних конференцій, ніж у 2020 році.  

Важливою складовою отримання вищої освіти в Університеті є Наукова 

робота здобувачів вищої освіти всіх рівнів. З 2019 року в Університеті діє 

студентське наукове товариство, основними цілями якого 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, 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. Діяльність товариства відбувалась відповідно до 

розробленого і затвердженого плану на поточний рік з урахуванням 

особливостей освітнього процесу у 2021 році.  

Основним напрямом наукової роботи здобувачів вищої освіти в 

Університеті є участь в студентських наукових гуртках. У поточному році у 35 

гуртках працювало 474 здобувачі вищої освіти (табл. 5.4).  
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Таблиця 5.4 

Наукова робота здобувачів вищої освіти у Одеському державному 

аграрному університеті в 2021 році  

№ Показники 
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1 

всього здобувачів 

стаціонарного навчання, 

осіб 
250 217 465 431 - - 1363 

 з них приймали участь: 

− в наукових гуртках 100 68 41 85 115 65 - 474 

− ініціативних дослідженнях 
7 3 5 10 3 1 - 29 

2 участь здобувачів в 

Олімпіадах та конкурсах  12 12 4 12 14 - - 54 

3 кількість наукових 

публікацій здобувачів 8 27 37 72 42 - - 186 

4 кількість здобувачів на 

конференціях 28 33 28 22 145 - - 256 

 

Невід’ємною ланкою науково-дослідної роботи здобувачів є участь 

здобувачів вищої освіти Університету у різного рівня науково-практичних 

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

робіт, олімпіадах і так далі). Протягом 2021 року 256 здобувачів вищої освіти 

Університету брали участь у науково-практичних конференціях, що на 10 % 

більше відповідно до 2020 року. Публікаційна активність здобувачів вищої 

освіти також покращилась. Так, здобувачами як одноосібно так і у співавторстві 

з науковими керівниками видано 186 публікацій.  

Науково-педагогічні працівники Університету залучають здобувачів 

вищої освіти до виконання науково-дослідних проєктів, зокрема у 29 
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ініціативних проєктах кафедр Університету було залучено 72 здобувачі вищої 

освіти, що на 55% більше від показника у 2020 році.  

Запорукою отримання висококваліфікованих фахівців у системі вищої 

освіти є залучення здобувачів до розробки та впровадження нових наукових, 

науково-технічних розробок. Так, з 1363 здобувачів вищої освіти денної форми 

навчання Університету – 474 (35 %; проти 24 % - у 2020 році) приймають участь 

у наукових гуртках.  

Особливої уваги заслуговує інноваційна розробка здобувачки вищої освіти 

Анни ШАМОТІЙ «Eco GLASS» - стаканчик, що виготовлений з матеріалу, який 

розкладається при будь-яких умовах і містить зерна в подвійному дні. Після 

використання відповідна розробка потрапляє на звалища, розкладається, в свою 

чергу зерна, що знаходять в подвійному дні проростають та стають джерелом 

кисню. Особливістю розробки стала створена роздруківка QR - коду на 

зворотній стороні стаканчика, який при скануванні висвітлює відомості про тип 

рослини, що проростає. Відповідна розробка подана на конкурс стартапів 

«Екомрія» в рамках Проєкту ДТЕК «Енергоефективні школи: нова генерація», 

який організовано Всеукраїнською благодійною організацією «Інститут 

місцевого розвитку». 

Високий рівень науково-практичної підготовки здобувачів вищої освіти 

Університету підтверджується призовими місцями у Всеукраїнських та 

міжнародних конкурсах студентських наукових робіт з різних галузей знань. 

Диплом І ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт з галузі знань 211 – «Ветеринарна медицина» отримав здобувач Артем 

СЄВАСТЄЄВ, тема роботи «Морфологічні особливості тритона звичайного 

(Lissotriton vulgaris) в умовах південного регіону України», керівник – Марина 

СКРИПКА. 

Диплом ІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт за спеціальністю 204 – «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва» отримали Анастасія ГАРБАР та Маргарита РАССОЛОВА, тема 

роботи: «Перспективні технології виробництва молока в умовах півдня 

України», керівник Руслан СУСОЛ. На цьому ж конкурсі диплом ІІІ ступеню 

отримав Денис ТКАЧУК, тема роботи «Застосування медових композицій у 

харчуванні людей», керівники – Євгенія ГУРКО, Кіра ХАМІД. 

Диплом ІІІ ступеня на Всеукраїнському конкурсі студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Агрономія» отримано здобувачем Дар’єю РАДЧЕНКО, 

керівник – Світлана ПЕТРЕНКО, назва роботи: «Вплив господарсько-

біологічних особливостей інтродукованих сортів актинідії на показники 

продуктивності та проходження феноритмотипів в умовах Південно-Західного 

Причорномор’я України». 

Робота Олени РАДІЛОВОЇ «Стратегія інноваційного розвитку 

рослинництва та напрями її реалізації в ПСП «Агропродукт» в умовах 

кліматичних змін Півдня Одеської області» зайняла ІІІ місце у конкурсі 
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наукових робіт, який проводився у Київському національному університеті 

технологій та дизайну. Керівник роботи - д.е.н., професор Галина ЗАПША. 

На Всеукраїнському конкурсі винахідницьких і раціоналізаторських 

проєктів еколого-натуралістичного напряму, у секції «Сільськогосподарське 

дослідництво та лісництво» (м. Одеса) отримано два дипломи ІІ ступеню: 

Михайло КОЛЕСНИК, назва роботи: «Розробка системи удобрення у польовій 

сівозміні на прикладі ФГ «Нива», керівник Іван ШИШКОВ та Олексій 

ЛОТОЦЬКИЙ, Артем ЗАБЛОЦЬКИЙ із роботою «Розробка програми 

диференційованого внесення добрив на основі вегетаційного індексу NDVI», 

керівник Олена ОЖОВАН. Крім цього отримано сертифікат переможця у 

номінації «Високий професійний рівень стартапу» Едуардом ЄЛЬКІНИМ, 

керівник – Олена ДАНІЛЕНКО. 

На фінальному етапі Всеукраїнського конкурсу винахідницьких і 

раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму, м. Київ 

дипломи ІІІ ступеня отримали: Ярослава НЕЛЄДВА, Катерина БРОДОВСЬКА, 

тема роботи «Анатомія органу зору у тварин та можливі патології», керівник - 

Вікторія ГУНІЧ; Іван ШОВКОПЛЯС, Юлія МАЗУРЕНКО, тема роботи: 

«Моніторинг захворюваності екзотичних птахів в умовах міста Одеси», керівник 

Жанна КОРЕНЄВА, Анастасія НЕЧАЄВА, Аліна МЕТЛИЦЬКА, тема роботи: 

«Вплив вітамінних препаратів продуктивність яйценосних курей породи 

«Леггорн», керівник Анна ГОЛОВАНОВА.  

На обласному заході м. Одеса «Конкурс винахідницьких і 

раціоналізаторських проєктів еколого-натуралістичного напряму (учнівська 

молодь 16-23 роки) Секція «Біологічні дослідження та психологія»: 

− учасник Ярослава НЕЛЕДВА, тема роботи: «Офтальмологія. 

Анатомія та фізіологія органу зору тварин», отримала сертифікат переможця у 

номінації  «Біологічні дослідження та психологія», керівник - Вікторія ГУНІЧ; 

− учасники Іван ШОВКОПЛЯС, Юлія МАЗУРЕНКО, тема роботи: 

«Моніторінг орнітофауни Одеського регіону: різноманіття та проблеми», 

отримали сертифікати переможців у номінації «Біологічні дослідження та 

психологія», керівник – Жанна КОРЕНЄВА; 

− учасники Анастасія НЕЧАЄВА, Аліна МЕТЛИЦЬКА, тема роботи: 

«Вплив вітамінних препаратів на ріст, розвиток та продуктивність яйценосних  

курей», отримали сертифікати переможців у номінації «Біологічні дослідження 

та психологія», керівник – Анна ГОЛОВАНОВА 

Кропітка наполеглива праця науково-педагогічних працівників 

Університету протягом останніх років має своє відображення у різноманітних 

національних та міжнародних рейтингах. Згідно даних інформаційного 

освітнього ресурсу «Освіта.ua» рейтинг серед усіх закладів вищої освіти України 

«Топ-200 Україна» в 2021 році Одеський державний аграрний університет 

займає 167 місце, тоді, як у 2020 році– 185 місце, у 2019 році – 192 місце.  

За оцінкою найбільш авторитетних експертів та засобів масової 

інформації, національного рейтингу закладів освіти України наш Університет 

також прогресує, зокрема у «Scopus» – 157 місце (у 2020 році - 177 місце). 
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Відповідно до Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-

педагогічних працівників, кафедри, факультету/інституту Одеського 

державного аграрного університету» у 2021 році проведено рейтингове 

оцінювання НПП, в якому прийняли участь 98 співробітників Університету. За 

результатами рейтингу І місце серед НПП Університету зайняла асистент 

кафедри технології виробництва і переробки продукції тваринництва Кіра 

ХАМІД, ІІ місце - доцент кафедри хірургії, акушерства та хвороб дрібних тварин 

Лілія РОМАН та ІІІ місце - асистент кафедри внутрішніх хвороб тварин та 

клінічної діагностики Володимир КУШНІР. 

Співпраця з іншими закладами вищої освіти і науково-дослідними 

організаціями України є однією з основних складових наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності Університету. В рамках такої співпраці 

науковці мають можливість поєднувати свої знання, вміння, навички та досвід 

для ефективного вирішення наукових завдань та проблем. Одним з напрямків 

інноваційної діяльності щодо співпраці є формування умов для професійного 

зростання науковців й підвищення рівня компетентності викладачів 

Університету. 

У 2021 році наукова, науково-технічна та інноваційна діяльність у рамках 

партнерства з закладами вищої освіти і науково-дослідними організаціями 

України проводилась у напрямах: академічна мобільність здобувачів ІІІ рівня 

освіти; підвищення кваліфікації працівників; подача заявок на наукові гранти та 

участь у наукових проєктах; організація та проведення наукових конференцій та 

семінарів.  

Також у 2021 році завдяки спільним зусиллям науково-педагогічних 

працівників ОДАУ та експертів в рамках навчальної дисципліни «Системи 

штучного інтелекту» було розроблено і випробовувано інноваційний елемент 

штучного інтелекту – «датчик стану тварини».  

Таблиця 5.5 

Результати співпраці Одеського державного аграрного університету з 

іншими закладами вищої освіти і науково-дослідними організаціями 

України в 2021 році  

№ 
п/п 

Найменування 
підприємства 

Дата 
укладання 
договору 

Характер спільно 
виконуваної 

роботи  

Фактичні результати 
роботи  

1 2 3 4 5 

1 ННЦ ІАЕ УААН 30.09.21 Наукова робота, 
спільна організація 
та проведення 
міжнародної 
науково-
практичних 
конференцій 

Організація Міжнародної 
науково-практичної 
конференції «International 
Conference on Economic, 
Business and Agricultural 
Development»  
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№ 
п/п 

Найменування 
підприємства 

Дата 
укладання 
договору 

Характер спільно 
виконуваної 
роботи  

Фактичні результати 
роботи  

2 Інститут захисту 
рослин, м. Київ 

06.07.20 Науково - дослідна 
робота «Аналіз 
фітосанітарного 
стану 
агробіоценозів 
півдня України. 
Аналіз 
фітосанітарних 
ризиків 
карантинних 
організмів в 
агробіоценозах 
півдня України» 

Проведено аналітичний 
огляд літературних та 
патентних джерел України 
та Світу з метою вивчення 
систематики збудника 
хвороби, його біології та 
етіології, залежності 
розвитку від 
агрокліматичних умов, 
існуючих методів 
діагностики.  

3 Український інститут 
експертизи сортів 
рослин, м. Київ 

07.08.20 Науково - дослідна 
робота 
«Фітопатологічна 
оцінка в 
конкурсному та 
демонстраційному 
сортовипробуванні» 

Проведено аналіз 
фітосанітарного стану 
гібридів соняшнику в 
умовах 
Причорноморського Степу 
України та попередню 
оцінку на стійкість до 
комплексу хвороб для 
подальшої селекційної 
роботи. 

4 

Національний 
університет 
біоресурсів і 
природокористування 
України, м. Київ 

01.01.21 
 

Координація 
спільної діяльності 
навчально-
виховних закладів, 
наукових 
організацій і 
установ, 
виробничих 
підприємств. 

Академічна мобільність 
аспірантів 

5 

Сумський НАУ 
01.01.21 
 

Координація 
спільної діяльності 
навчально-
виховних закладів, 
наукових 
організацій і 
установ, 
виробничих 
підприємств. 
 

Участь у конференції 

6 

Херсонський ДАЕУ 05.02.21 

Координація 
спільної діяльності 
навчально-
виховних закладів, 
наукових 
організацій і 
установ, 
виробничих 
підприємств. 
 
 
 

Академічна мобільність 
аспірантів 
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№ 
п/п 

Найменування 
підприємства 

Дата 
укладання 
договору 

Характер спільно 
виконуваної 

роботи 

Фактичні результати 
роботи 

7 

Інститут свинарства і 
АПВ 

23.02.21 

Координація 
спільної діяльності 
навчально-
виховних закладів, 
наукових 
організацій і 
установ, 
виробничих 
підприємств. 

Спільне проведення 
Міжнародної науково-
практичної конференції 
«М’ясні генотипи свиней: 
сьогодення та 
перспективи» 02.09.2021 

8 Інститут 
тваринництва 
степових районів 
імені М.Ф. Іванова 
«Асканія-Нова» – 
Національний 
науковий селекційно-
генетичний центр з 
вівчарства 

22.10.21 

Координація 
спільної діяльності 
навчально-
виховних закладів, 
наукових 
організацій і 
установ, 
виробничих 
підприємств. 

Завідувач сектору 
козівництва Інституту 
тваринництва степових 
районів «Асканія Нова» 
Маслюк А. М. ввійшов до 
Ради роботодавців 
спеціальності 204 
«ТВіППТ». 
  

9 

Інститут розведення і 
генетики тварин ім. 
М.В. Зубця 

23.02.21 

Координація 
спільної діяльності 
навчально-
виховних закладів, 
наукових 
організацій і 
установ, 
виробничих 
підприємств. 

Надання відгуків на 
автореферати на здобуття 
наукових ступенів 
кандидата та доктора с.-г. 
наук 

10 

Інститут 
тваринництва НААН 
  

22.10.21 

Координація 
спільної діяльності 
навчально-
виховних закладів, 
наукових 
організацій і 
установ, 
виробничих 
підприємств. 

Надання відгуків на 
автореферати на здобуття 
наукових ступенів 
кандидата та доктора с.-г. 
наук, публікації у фахових 
виданнях. 

11 Інститут 
тваринництва 
степових районів 
ім. М.Ф. Іванова 
«Асканія-Нова» 
ННСГЦ з вівчарства 
(НААН) 

2018  

 
Наукова робота, 
консультації, обмін 
інформацією. 

Складання планів 
селекційно-племінної 
роботи з популяціями 
овець асканійської м’ясо-
вовнової породи з 
кросбредною вовною за 
одеського зонального типу. 

12 

Інститут біології 
тварин НААН 

2021  
Наукова робота, 
консультації, обмін 
інформацією. 

Участь в Україно-
Польському форумі. 
Академічна мобільність. 
Подання спільних грантів 
на наукові дослідження. 

 

Спільно з співробітниками Львівського національного університету 

ветеринарної медицини та біотехнології ім. С.З. Гжицького подано проєкт на 

участь  
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у конкурсі спільних українсько-турецьких науково-дослідних проєктів для 

реалізації у 2022 – 2023 рр. 

На конкурс МОН України подано проєкт «Підвищення біобезпеки людини 

та домашніх тварин шляхом виявлення основних джерел зараження Toxoplasma 

gondii», до колективу авторів якого входять також працівники Інституту біології 

тварин та Національного університету біоресурсів і природокористування 

України. 

Одним із основних напрямів діяльності Університету є розвиток 

міжнародного співробітництва. Інтернаціоналізація освіти тісно пов’язана з 

проблемою підвищення її якості, а саме високоякісною підготовкою фахівців 

усіх освітніх рівнів, зміцненням науково-педагогічного потенціалу, широким 

використання новітніх технологій в освітньому процесі, проведенням 

фундаментальних та прикладних науково-технічних досліджень тощо. 

У 2021 році Університет продовжує підтримувати та розвивати контакти з 

іншими закордонними університетами, міжнародними організаціями; бере 

участь у міжнародних програмах і проєктах, наукових конкурсах, виконує 

науково-дослідні роботи, а також організовує міжнародні науково-практичні 

конференції, семінари, форуми, симпозіуми із багатьма закордонними 

партнерами.  

ОДАУ активно співпрацює із закордонними організаціями з понад 15-ти 

країн (зокрема Республікою Польщею, Республікою Болгарією, Румунією, 

Республікою Молдовою, Республікою Туреччиною, Білорусією, Німеччиною, 

Китайською Народною Республікою, Словаччиною і т.д.), з якими підписані 

угоди, договори та меморандуми про навчальне, освітнє, наукове та міжнародне 

співробітництво (табл. 5.6). У 2021 році Університетом укладено 8 рамкових та 

угод кафедр про міжнародне співробітництво із закордонними закладами вищої 

освіти зокрема, з Академією сільськогосподарських наук Грузії (м. Тбілісі), 

Університетом економіки – Варна (Республіка Болгарія), Технічним 

університетом – Варна (Республіка Болгарія), Лісотехнічним університетом – 

Софія (Республіка Болгарія), Державним аграрним університетом Республіки 

Молдова (м. Кишинів), Таджикистанським аграрним університетом ім. 

Шириншох Шотемур (м. Душанбе), Азербайджанським державним аграрним 

університетом (м. Баку), «ARTIFEX» Університетом в Бухаресті (Румунія). 

Тривають переговори про партнерство та співпрацю з 6-ма аграрними, 

науковими та освітніми організаціями з різних країн (США, Республіка Польща, 

Італія).  

Основними результатами співпраці з іноземними закладами вищої освіти 

та міжнародними організаціями є: видання спільних наукових публікацій 

(монографій, підручників, навчальних посібників, статей), участь у складі 

редколегій наукових видань, проведення конференцій, стажування науковців, 

обмін здобувачами, спільна участь у грантових європейських проєктах. 

Відповідно до двосторонніх угод про співробітництво, професори з провідних 

європейських університетів проводили лекції в Університеті. 

У 2021 році Університет продовжував займатися підготовкою та 

реалізацією міжнародних проєктів у кількох напрямках: обмін студентами та 
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викладачами (Erasmus+ Program Mobility – 2 проєкти), удосконаленням 

існуючих та розробкою нових курсів, науковим співробітництвом (Український 

проєкт бізнес-розвитку плодоовочівництва (UHBDP); Рамкова програма ФАО 

ООН; Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР); Рамкові програми 

ЄС та інші). 

Університет приймає активну участь у програмі академічної мобільності 

за програмою ERASMUS+, яка базується на двосторонніх міжінституційних 

угодах із Природничо-гуманітарним університетом (м. Сьєдельце, Республіка 

Польща) (договір від 07.11.2019), Університетом ім. Ататюрк (м. Ерзурум, 

Республіка Туреччина) (договір від 26.02.2020). З установами укладені угоди на 

реалізацію академічної мобільності (07.09.2021 – Природничо-гуманітарний 

університет; 20.10.2021 – Університет ім. Ататюрка). Академічна мобільність за 

виграними грантами наданих європейською програмою ERASMUS+, за 

фінансової підтримки Європейського Союзу за напрямом КА 107:  

1. Природничо-гуманітарний університет м. Сьєдельце (Республіка 

Польща). Kod kontrolny składanego wniosku 1609742. Numer identyfikacyjny 

formularza: KA107-1F72581A;  

2. Університет ім. Ататюрк (м. Ерзурум, Туреччина). Submission ID: 

1637188, form ID is KA107- CB4EB38B.  

У рамках двосторонніх міжнародних угод відбувались «круглі столи» з 

обговорення освітньо-професійних програм представниками кафедр факультетів 

ОДАУ та європейськими партнерами щодо можливості запровадження 

«подвійних дипломів», зокрема агробіотехнологічного факультету з 

Поморською академією в Слупську (Республіка Польща) – за програмою 

«Флористика з садовим мистецтвом» та факультетом економіки та управління з 

Університетом економіки – Варна (Республіка Болгарія) за програмою 

«Менеджмент». Навчання за спільною програмою «подвійного диплому» значно 

розширить напрямки роботи між вишами, а також відкриє нові горизонти для 

здобувачів Університету.  

У 2021 р. в Університеті прийнято кілька делегацій, серед яких – офіційний 

візит представників Технічного університету м. Варна (Республіка Болгарія) на 

чолі з проректором з академічного складу та координації – Кирилом КІРОВИМ, 

а також Президента Болгарської компанії «ТУРАЛ С» – Гешо ЛЮБЕНОВИМ. 

Було обговорено перспективи подальшої співпраці в науковій і освітній сфері та 

розвитку партнерських відносин між двома університетами, спрямованих на 

розробку сумісних освітніх програм, спільну участь в академічних і наукових 

програмах, проєктах за фінансової підтримки Європейського Союзу.  
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Таблиця 5.6 

Міжнародні договори, угоди, меморандуми про співпрацю ОДАУ 

№ 

з/п 

Країна-

партнер 

Установа - 

партнер 
Тема співробітництва 

Документ 

співробітництва 

Результати 

від співробітництва 

1 
Республіка 

Болгарія 

Аграрний 

університет -

Пловдив 

Сприяння навчальному та 

науковому університетському 

співробітництву в галузі 

природничих наук 

Договір від 

25.07.2020  

Обмін викладачами та вченими - професорами, 

лекторами, дослідниками та адміністраторами, 

здобувачами вищої освіти. Обмін академічною 

інформацією і матеріалами. 

2 
Республіка 

Болгарія 

Інститут 

ґрунтознавства, 

агротехнології та 

захисту рослин 

імені  

Н. Пушкарьова 

Співпраця у галузі науки та 

освіти 

Меморандум від 

16.10.2019 

Обмін викладачами та здобувачами, спільні науково-

дослідні заходи та публікації. 

3 Канада 

Менонітська 

Асоціація 

Економічного 

Розвитку 

Посилення можливості 

товаровиробників та дрібних 

фермерів, підвищення рівня 

стабільності та 

конкурентоспроможності 

Меморандум про 

взаєморозуміння 

(27.03.2015–

31.03.2021) 

Науково-технічний супровід досліджень. 

Вдосконалення технологічних процесів в 

господарствах, покращення продуктивності. 

4 

Китайська 

Народна 

Республіка 

Університет 

Ічунь 

Сприяння навчальному та 

науковому університетському 

співробітництву в галузі 

природничих наук 

Угода підписана на 

невизначений період 

часу 

Обмін викладачами та вченими - професорами, 

лекторами, дослідниками та адміністраторами, 

здобувачами вищої освіти. Обмін академічною 

інформацією і матеріалами. 

5 

Федеративна 

Республіка 

Німеччина 

Німецька 

Академія 

сільського 

господарства 

Deula 

Підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних 

працівників 

Меморандум 

(07.07.2014, 

безстроково) 

Робота над розробкою курсів для професійного 

зростання фахівців наукових досліджень. Академічна 

мобільність. Підвищення кваліфікації професорсько-

викладацького складу в рамках академічної 

мобільності 

6 
Республіка 

Корея 

Національний 

університет 

Чонбук 

Співпраця у галузі науки та 

освіти 

Меморандум 

(01.06.2018 –

01.06.2023) 

Обмін викладачами та вченими - професорами, 

лекторами, дослідниками та адміністраторами, 

здобувачами вищої освіти. Спільні науково-дослідні 

заходи та публікації. 

7 
Республіка 

Польща 

Державний 

університет 

«Люблінська 

політехніка» 

Сприяння навчальному та 

науковому університетському 

співробітництву в галузі 

природничих наук 

Угода про 

співпрацю 

(23.12.2013, 

безстроково) 

Обмін академічною інформацією і матеріалами. 

Проведення спільних наукових досліджень, обмін 

результатами досліджень, публікаціями та іншою 

інформацією 

8 
Республіка 

Польща 

Інститут 

економіки, 

Розвиток міжнародного 

співробітництва в області 

науки 

Договір 

(17.09.2011, 

безстроково) 

Розробка спільних науково-дослідних програм в 

області розвитку сільських територій 
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№ 

з/п 

Країна-

партнер 

Установа - 

партнер 
Тема співробітництва 

Документ 

співробітництва 

Результати 

від співробітництва 

продовольства і 

с/г  

9 
Республіка 

Польща 

Природничо-

гуманітарний 

університет м. 

Сьєдельце 

Сприяння навчальному та 

науковому університетському 

співробітництву в галузі 

природничих наук 

Договір 

від 07.11.2019 

Робота над розробкою спільних освітніх програм та 

наукових досліджень. Спільні науково-дослідні 

заходи та публікації, участь в семінарах, 

конференціях і наукових зустрічах. 

10 
Республіка 

Польща 

Wyższa Szkoła 

Biznesu - 

National-Louis 

University 

Сприяння навчальному та 

науковому університетському 

співробітництву в галузі 

природничих наук 

Меморандум від 

20.09.2019 

Розробка спільних наукових досліджень та освітніх 

програм. Спільні науково-дослідні заходи та 

публікації, участь в семінарах, конференціях і 

наукових зустрічах 

11 
Республіка 

Беларусь 

Поліський 

державний 

університет 

Співпраця у галузі науки та 

освіти 

Угода 

від 31.10.2019 

Спільна участь в наукових та інноваційних проєктах, 

виконання науково-дослідних робіт. Підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників. 

Стажування здобувачів вищої освіти. Спільне 

проведення наукових та освітніх заходів. 

12 
Республіка 

Туреччина 

Університет 

Ататюрк 

Співпраця у галузі науки та 

освіти 

Договір 

від 26.02.2020 

 

Меморандум 

від 26.02.2020 

Впровадження спільних освітніх програм та наукових 

досліджень. Обмін викладачами та вченими - 

професорами, лекторами, дослідниками та 

адміністраторами, здобувачами вищої освіти. 

13 Румунія 

Університет 

аграрних наук і 

ветеринарної 

медицини, м. Яси 

Співпраця у галузі науки та 

освіти в галузі ветеринарних 

наук 

Договір про 

співпрацю 

(18.05.2017– 

18.05.2022) 

Виконання спільних науково-дослідних заходів та 

публікацій. Обмін викладачами та вченими - 

професорами, лекторами, дослідниками та 

адміністраторами, здобувачами вищої освіти.  

14 
Словацька 

Республіка 

Словацький 

сільсько-

господарський 

університет, м. 

Нітра 

Співпраця у галузі науки та 

освіти 

Угода про 

співпрацю 

(2.11.2016– 

22.11.2021) 

Обмін викладачами та вченими - професорами, 

лекторами, дослідниками та адміністраторами, 

здобувачами вищої освіти. Спільні науково-дослідні 

заходи та публікації. 

15 
Республіка 

Польща 

Технічний 

університет наук 

і технологій 

На стадії продовження 

співпраці 

Перезаключення 

договору 
 

16 Грузія 

Академія 

сільськогосподар-

ських наук Грузії 

Співпраця у сфері науки, 

освіти, досліджень, інновацій 

та практики 

Угода про 

співпрацю 

(11.10.2021 –

11.10.2026) 

Розробка та участь у спільних інноваційних проєктах; 

обмін здобувачами вищої освіти; обмін професорами, 

науковцями та викладачами; обмін навчальними та 

науковими матеріалами; двостороння участь у 

конференціях, семінарах. 

17 
Республіка 

Болгарія 

Університет 

економіки – 

Варна 

Співробітництво у галузі 

наукових досліджень, 

післядипломної освіти, 

Договір про 

співробітництво та 

Організація спільної наукової та навчальної 

діяльності; взаємний обмін здобувачами; взаємний 

обмін науково-педагогічними кадрами та іншими 
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№ 

з/п 

Країна-

партнер 

Установа - 

партнер 
Тема співробітництва 

Документ 

співробітництва 

Результати 

від співробітництва 

забезпечення якості освіти, 

інституційного розвитку 

організацію 

взаємовідносин 

(14.06.2021 –

14.06.2026) 

співробітниками; розробка та участь у спільних 

інноваційних проєктах 

18 
Республіка 

Болгарія 

Технічний 

університет – 

Варна 

Обмін досвідом і 

результатами навчальної 

діяльності та організація 

спільних семінарів й 

конференцій, подвійне 

дипломування 

Договір про 

співробітництво та 

організацію 

взаємовідносин 

(2021–2026) 

Співпраця та обмін інформацією, реалізація 

інформаційних, освітніх заходів та проєктів, участь в 

розробці та реалізації проєктів. Реалізація програми 

академічної мобільності. 

19 
Республіка 

Болгарія 

Лісотехнічний 

університет – 

Софія 

Наукове і навчально-

методичне співробітництво 

Рамкова Угода 

(2021–2026) 

Обмін студентами, викладачами, проведення лекцій 

та практичних занять, спільне проведення наукових 

досліджень і конференцій. 

20 
Республіка 

Молдова 

Державний 

аграрний 

університет 

Молдови 

Розвиток системи освіти і 

досліджень професорсько-

викладацьким складом 

Договір про 

співробітництво та 

організацію 

взаємовідносин 

(2021–2026) 

Організація спільної наукової та навчальної 

діяльності (лекції, курси, освітні програми, 

перекваліфікації, спеціалізації, конференції, семінари; 

взаємний обмін здобувачами; взаємний обмін 

науково-педагогічними кадрами та іншими 

співробітниками) 

21 Таджикистан 

Таджикис-

танський 

аграрний 

університет ім. 

Шириншох 

Шотемур 

Обмін досвідом і 

результатами навчальної 

діяльності та організація 

спільних семінарів й 

конференцій з метою обміну 

науковою інформацією 

Договір про 

співробітництво 

(2021–2026) 

Участь у конференціях, обмін публікаціями; 

академічна мобільність, проведення спільних заходів, 

організація спільної діяльності. 

22 

Азербайд-

жанська 

Республіка 

Азербайджан-

ський державний 

аграрний 

університет 

Проведення спільних культур 

заходів, наукових 

конференцій і семінарів. 

Співробітництво за 

програмою «Erasmus+» 

Меморандум про 

взаєморозуміння 

(14.04.2021 –

14.04.2026) 

Обмін студентами, викладачами, проведення лекцій 

та практичних занять, спільне проведення наукових 

досліджень і конференцій. Участь у спільних 

наукових і методичних дослідженнях. 

23 Румунія 

«ARTIFEX» 

університет в 

Бухаресті 

Зміцнення відносин у 

освітній, науковій, 

дослідницькій та виробничій 

діяльності; поширення 

міжнародного досвіду. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництво та 

науковий обмін 

(19.03.2021 –

19.03.2026) 

Академічна співпраця з метою сприяння освітнього 

та наукового обміну через спільні проєкти, програми 

та інші види діяльності; обмін результатами спільних 

досліджень і їх впровадження в національну 

економіку. 
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Відбулась зустріч представників академічної спільноти Університету з 

представниками Генерального консульства Республіки Польща в Одесі на чолі 

з Генеральним консулом пані Катажиною СОЛЕК і віце-консулом пані 

Ельжбетою МАРШАЛЕК, на якій оговорювали можливості співпраці у 

виробничій, науковій, культурній, освітній сферах. За результатами зустрічі 

досягнуті домовленості про організацію співпраці, представники 

Генерального консульства Республіки Польща в Одесі отримали інформаційні 

матеріали про наш університет та запрошення на конференції, що проводились 

в Університеті.  

Польським національним агентством з питань академічного обміну 

(NAWA), відповідно до Угоди про співробітництво між Міністерством освіти 

і науки України та Міністерством національної освіти Республіки Польща на 

основі проведеного конкурсу надано грант – (державна стипендія) 

громадянину Республіки Польща доктору хабілітат, професору Природничо-

гуманітарного університету м. Сьєдельце – Ткачуку ЦЕЗАРЮ на проведення 

науково-дослідного стажування на період 2021/2022 роки в Одеському 

державному аграрному університеті (Лист МОН від № 11/3594 від 21.5.2021 

та лист-підтвердження від ОДАУ від 27 травня № 01-16/01-1447). 

 

 

6. ОДЕРЖАННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНИХ НАУКОВИХ І 

 НАУКОВО-ПРИКЛАДНИХ РЕЗУЛЬТАТІВ 

 

Стратегія розвитку освіти і науки, порядок та підстави одержання 

конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних результатів 

Університету здійснюється відповідно до діючого нормативно-правового 

базису освітньо-наукової сфери, зокрема Конституції України, Законів 

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

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

від 26.11.2015, «Про інноваційну діяльність» № 40-IV від 04.07.2002, 

внутрішніх нормативних документів та розпорядчих актів відповідного 

напрямку. 

Одержання конкурентоспроможних наукових і науково-прикладних 

результатів є одним з провідних напрямів формування сучасного науковця та 

пріоритетним вектором розвитку Університету. Усі науково-дослідні роботи, 

які виконує ОДАУ, 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 у звітному періоді були наближення 

університетської діяльності до основних показників університетів світового 

класу, вдосконалення 
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освітньо-наукової і просвітницької діяльності в умовах радикального 

реформування української вищої освіти, трансформація форм і методів 

університетської роботи відповідно до нових законодавчих умов. 

На кафедрах Університету протягом 2021 року виконувалась 28 

ініціативних науково-дослідних робіт, серед яких 21 тема що зареєстрована в 

Українському інституті науково-технічної та економічної інформації (табл. 

6.1, 6.2.). Найбільше тем зареєстровано на факультеті ветеринарної медицини 

– 7, дещо менше тем виконувалось на агробіотехнологічному факультеті – 6. 

Термін виконання 7 тем з наведеного переліку закінчується у поточному році. 

За результатами проведених робіт сформовано наукові звіти. 

Таблиця 6.1 

Реєстр наукових тем ОДАУ, зареєстрованих в Українському 

інституті науково-технічної та економічної інформації (УкрІНТЕІ) у 2021  

№ 
Назва 

кафедри 
Назва теми 

№ реєстраційної 

картки 

Термін 

проведення 

початок 
закінче

ння 

1 

Філософії, 

історії і 

політології 

Дозволь тобі допомогти стати 

студентом 

0119U102946 

Олексій 

СИДОРЕНКО 

10.2019 10.2022 

2 

Нормальної і 

патологічної 

морфології та 

судової 

ветеринарії 

Морфологічні особливості 

представників класу Земноводні 

(ряд Безхвості, ряд Хвостаті) та 

класу Плазунів (ряд Лускаті, ряд 

Черепахи) на території Одеської 

області 

0119U103857 

Ірина ЗАПЕКА, 

Олександра 

ПАСНІЧЕНКО,  

Марина 

СКРИПКА  

12.2019 12.2024 

3 

Внутрішніх 

хвороб тварин 

і клінічної 

діагностики 
 

Дослідження патогенезу хвороб, 

спричинених порушеннями обміну 

речовин у сільськогосподарських і 

свійських тварин в умовах Півдня 

України та розробка методів їх 

діагностики, лікування та 

профілактики  

0117U005234 

Сергій УЛИЗЬКО 
01.2018 01.2022 

4 

Фізіології, 

патофізіології 

та біохімії 
 

1. Вивчення фізіолого- 

біохімічних аспектів та імунного 

статусу у тварин і птиці в умовах 

господарств Півдня України 

0118U001665 

Василь НАЙДА  
05.2018 12.2022 

2.  Механізми імунної відповіді 

у домашніх всеїдних в різні періоди 

онтогенезу  

0121U110932 

Михайло 

БРОШКОВ 

04.2021 12.2025 

3. Адаптивність організму 

тварин з різними параметрами 

кортико-вегетативних механізмів 

регуляції 

 

 

  

 

 

 

 

0121U111032 

Олексій ДАНЧУК  
04.2021 12.2025 
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№ 
Назва 

кафедри 
Назва теми 

№ реєстраційної 

картки 

Термін 

проведення 

початок 
закінче

ння 

5 

Садівництва, 

виноградар-

ства, біології 

та хімії 

1. Вивчення агробіотехнологічних 

характеристик і продуктивності 

клонів технічних сортів винограду 

в умовах півдня України. 

0118U004936 

Едуард 

ХРЕНОВСЬКОВ  

04.2018 04.2021 

2. Вивчення впливу комплексних 

добрив у хелатній формі та 

стимуляторів росту на 

продуктивність технічних і 

столових сортів винограду 

0118U004935 

Едуард 

ХРЕНОВСЬКОВ 

04.2018 04.2021 

6 Агроінженерії 

1. Розробка новітніх технологій 

очистки олій рослинного 

походження з використанням 

фізичних полів в умовах 

агровиробництва 

0118U006006 

Петро ОСАДЧУК 
08.2018 08.2023 

2. Розробка новітніх технологій, 

обладнання, енергетичних засобів 

та рекомендацій для їх 

використання в АПК. 

0118U006007 

Ігор ДУДАРЕВ  
08.2018 08.2023 

7 

Польових і 

овочевих 

культур 

1. Удосконалення існуючих та 

розробка новітніх технологій 

вирощування польових і овочевих 

культур у сівозмінах Південного 

Степу України. 

0117U005231 

Євген ЮРКЕВИЧ  
01.2017 01.2022 

2. Вплив елементів біологізації 

землеробства на продуктивність 

пшениці озимої в умовах 

Південного Степу України 

0121U113373 

Наталія 

ВАЛЕНТЮК, 

Євген ЮРКЕВИЧ  

10.2021 12.2023 

3. Агробіологічне обґрунтування 

різних систем основного обробітку 

ґрунту та догляд за посівами сої в 

органічному землеробстві 

0121U113374 

Наталія 

ВАЛЕНТЮК, 

Євген ЮРКЕВИЧ 

10.2021 12.2024 

4. Вплив біопрепаратів за різних 

способів внесення на 

продуктивність соняшнику в 

умовах Південного Степу України 

0121U111594 

Олена ОЖОВАН  
04.2021 12.2024 

8 Менеджменту 

1. Розвиток менеджменту і 

маркетингу в аграрному секторі 

економіки України в умовах 

економічної глобалізації 

0115U007157 

Галина ЗАПША  
01.2016 01.2021 

2. Забезпечення соціо-еколого-

економічного розвитку 

агропромислового виробництва та 

сільських територій на засадах 

інноваційного менеджменту та 

маркетингу 

0121U109628 

Галина ЗАПША 
01.2021 01.2026 

9 
Геодезії, 

землеустрою 

Проблеми географії, діагностики, 

класифікації та антропогенної 

0115U007156 

Віктор 

МИХАЙЛЮК  

02.2016 02.2021 
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№ 
Назва 

кафедри 
Назва теми 

№ реєстраційної 

картки 

Термін 

проведення 

початок 
закінче

ння 

та земельного 

кадастру 

еволюції ґрунтів Південно-Західної 

України 

10 

Ветеринарної 

гігієни, 

санітарії і 

експертизи 

1. Моніторинг безпечності і якості 

продукції тваринного походження 

та удосконалення методик його 

здійснення 

0116U003464 

Марія ХІМИЧ  
03.2016 03.2021 

2. Вплив ветеринарно-санітарних, 

гігієнічних, екологічних і 

технологічних факторів на 

організм і продуктивність тварин 

біогеохімічних провінцій півдня 

України 

0116U003617 

Людмила 

ТАРАСЕНКО  

03.2016 03.2021 

11 

Обліку і 

оподаткуван-

ня 

Перспективи розвитку обліку, 

контролю і оподаткування в умовах 

трансформації економічних 

процесів 

0121U110384 

Ірина КРЮКОВА  
04.2021 04.2026 

12 

Економічної 

теорії і 

економіки 

підприємств 

Теоретико-методологічні та 

практичні засади організаційно-

економічного забезпечення сталого 

розвитку аграрних підприємств 

0121U110933 

Тетяна 

ШАБАТУРА  

04.2021 12.2025 

13 

Генетики, 

розведення та 

годівлі с-г 

тварин 

1.Удосконалення та впровадження 

сучасних методів селекційно-

племінної роботи для поліпшення 

продуктивних якостей в 

популяціях жуйних тварин. 

0121U113299 

Микола БОГДАН  
10.2021 09.2025 

2. Удосконалення існуючих та 

розробка нових рецептів кормових 

сумішей, їх використання в годівлі 

сільськогосподарських тварин 

0121U113298 

Ігор РІЗНИЧУК  
10.2021 09.2025 

14 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

Розробка селекційних та 

технологічних основ виробництва і 

переробки продукції тваринництва 
0119U101905 

Руслан СУСОЛ  
06.2019 06.2024 
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Таблиця 6.2 

Інформація про науково-дослідні роботи, що виконувались на кафедрах у 2021 році 

№ 

з/п 
Інформація про тему Наукові результати, їх значимість 

1 Розробка новітніх 

технологій, обладнання, 

енергетичних засобів та 

рекомендацій для їх 

використання в АПК. № ДР 

018U006007, науковий 

керівник – Ігор ДУДАРЕВ  

 

1. Отримана залежність дифузійного переміщення вологи в зерні, використовуючи даний підхід можливо врахувати 

вологість не тільки плодової оболонки, але і решти структурних складових зернівки різних культур. Визначено, що 

твердість ендосперму перебуває в прямій залежності від обсягу зернівок та їх вологості. 

2. Встановлено, що ефективність лущення значною мірою залежить від параметрів підготовки, що включають величину 

зволоження ∆W зерна, початкову вологість W, температуру зволожуючої води t і час відволожування τ. Отримані 

необхідні дані для визначення транспортуючої здатності робочого ротора при використанні фрикційної машини, 

обґрунтовані геометричні та кінематичні параметри роторно-лопатевої машини. Доведено та теоретично обґрунтовано  

розрахунок продуктивності геометричних та кінематичних параметрів машини для ефективного відокремлення оболонок 

від ядра. Встановлено, що граничне вологонасичення WH і рівноважної вологості WР оболонок зерна пшениці, при 

параметрах повітря φ = 65 ± 5%, t = 20 ± 2 °С, скловидністю 96% визначені наступні усереднені дані: для всіх оболонок з 

алейроновим шаром 54, 4% і 11,0%; спільно плодової і насіннєвої 50,0% і 9,7%; насіннєвої з поперечними клітинами 

48,5% і 10,1%; плодової без поперечних 46,0% і 8,0%. Отримані дані свідчать про незначний вплив скловидності і 

сортових особливостей оболонок зерна пшениці на показники WH. 

2 Розробка новітніх 

технологій очистки олій 

рослинного походження з 

використанням фізичних 

полів в умовах 

агровиробництва. № ДР 

0118U006006. Науковий 

керівник – Петро ОСАДЧУК  

Створено комплекс технічних засобів, що включає обладнання і блоки пресування насіння, адсорбентної рафінації, 

гідратації і коагуляції, центрифугування і дезодорації, очищення і мікрофільтрації олії. Конструкції технічних засобів 

дозволяють компонувати окремі складові частини поблочно (модульно), враховуючи умови їх розміщення у мало 

контурних цехах. У технологічному процесі, за необхідності використовується ультразвуковий кавітатор для зниження 

кислотності олії. Сформований за цим принципом комплекс забезпечує одержання екологічно чистої рослинної олії за 

безвідхідною технологією, що актуальна для фермерських господарств. Олія такої якості відноситься до категорії 

кашерних продуктів. 

3 Проблеми географії, 

діагностики, класифікації та 

антропогенної еволюції 

ґрунтів південно-західної 

України. № ДР 0115U007156. 

Науковий керівник – Віктор 

МИХАЙЛЮК  

Проведені роботи з параметризації властивостей ґрунтів – чорноземів південних плантажованих, чорноземів південних 

на щільних глинах, чорноземів південних слабо- середньо- і сильнозмитих, антророгенно трансформованих і 

антропогенно створених ґрунтів міста Одеси – за комплексом показників їх гумусового стану, гранулометричного 

профілю, фізико-хімічних показників, показників сольового профілю, забезпеченістю елементами живлення, 

морфологічними ознаками ґрунтів. Встановлено, що плантажовані під багаторічними насадженнями ґрунти впродовж 50 

років є виразно агроперетвореними із специфічними морфологічними ознаками і властивостями. Еволюція 

плантажованих чорноземів під багаторічними насадженнями залежить від ступеня трансформації вихідного профілю. У 

«староплантажованих» чорноземах південних відновлюються природний склад вбирних основ, який у північно-західному 

Причорномор’ї має певні географічні закономірності. Встановлено, що перерозподіл і скидання вологи через систему 

мікрознижень – папіляр стоку є вагомим фактором агроекологічної диференціації ґрунтового покриву за окремими 

властивостями ґрунтів. В межах міста Одеси встановлені генетично-морфологічні, урбо-функціональні і класифікаційно-

діагностичні особливості природних, антропогенно трансформованих і техногенних ґрунтів. Розроблені класифікація 

ґрунтів урбанізованих територій і схема кадастрово-господарського групування міських ґрунтів; створено ґрунтову карту-
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№ 

з/п 
Інформація про тему Наукові результати, їх значимість 

схему м. Одеси. Встановлені особливості поширення елементів-забруднювачів на території міста Одеси, проведена оцінка 

стійкості ґрунтів до забруднення і оцінка фітотоксичності ґрунтів паркових зон. 

4 Теоретико-методологічні та 

практичні засади 

організаційно-економічного 

обґрунтування забезпечення 

сталого розвитку аграрних 

підприємств. № ДР 

0121U110933, керівник – 

Тетяна ШАБАТУРА  

В результаті досліджень встановлено, що посилення процесів економічної глобалізації призводить до розширення 

національних кордонів, а тому одним із стратегічних напрямів розвитку аграрних підприємств України має бути 

модернізація виробничого процесу з провадженням інноваційних технологій, що сприятиме виробництву високоякісної 

аграрної продукції відповідно до міжнародних стандартів торгівлі. Не зважаючи на нарощення експортного обсягу 

аграрної продукції з України, в його структурі переважає здебільшого аграрна сировина, що може в подальшому 

посилювати вразливість України в зовнішньоторговельних відносинах. Тому в перспективі аграрним підприємствам слід 

переорієнтуватися на експортування готової продукції, оскільки необмежені адсорбційні можливості світового ринку і 

високий рівень цін на агропродовольчу продукцію можуть забезпечити вітчизняному товаровиробнику прибуток на рівні, 

достатньому для відтворення та розширення власного виробництва. Проте це неможливо без належної державної 

підтримки аграрного сектору національної економіки. Вона забезпечить вихід аграрного виробництва на траєкторію 

інноваційного розвитку що, в свою чергу, сприятиме підвищенню конкурентоспроможності аграрної галузі, а отже 

формуванню іміджу України як виробника високоякісної аграрної продукції.  

5 Перспективи розвитку 

обліку, контролю і 

оподаткування в умовах 

трансформації економічних 

процесів. № ДР 

0121U110384. Науковий 

керівник – Ірина КРЮКОВА  

1. Удосконалено архітектоніку інституційно-аналітичного забезпечення розвитку аграрного сектору; механізми 

податкового регулювання та методичні засади оцінки ступеня податкового навантаження на різних рівнях господарського 

управління національною економікою; прикладний інструментарій оцінки стану та перспектив розвитку аграрного 

сектору в Україні за рахунок обґрунтування доцільності використання методу проєктування процесів DMADV концепції 

«Сім сигм»; 2. дістали подальшого розвитку методичні засади системи обліково-аналітичного та інституційного 

регулювання продовольчої безпеки національної економіки, доповнено інформаційно-аналітичний базис соціальної 

відповідальності агрокомпаній; досліджено роль і місце Одеської області у системі формування податкових потоків 

національної економіки; визначено стратегічні пріоритети інвестиційного забезпечення сталого розвитку аграрного 

сектору України за умов посилення євроінтеграційних тенденцій. 

6 Забезпечення соціо-еколого-

економічного розвитку 

агропромислового 

виробництва та сільських 

територій на засадах 

інноваційного менеджменту 

та маркетингу, № ДР 

0121U109628,  

науковий керівник –Галина 

ЗАПША  

Основними результатами, одержаними за результатами проведених наукових досліджень: отримали подальшого 

розвитку дослідження актуальних тенденцій, закономірностей трансформації теоретичних та методологічних 

інструментів забезпечення сучасного менеджменту як основного напряму реалізації управлінських рішень. Зокрема, 

доцільним в умовах обмеження соціальної взаємодії є вирішення проблем застосування соціально-економічних 

інструментів реалізації менеджменту, які є більш ефективними в контексті підвищення довіри та ефективності комунікації 

між суб’єктами управління, ніж економічні, адміністративні та інші важелі впливу; обґрунтовано результати щодо 

здійснення інтернет-аналітики маркетингових комунікацій суб’єктів ресторанного бізнесу; удосконалено наукові 

положення щодо управління інвестиційно-фінансовою діяльністю підприємств агропромислового виробництва на 

сільських територій України.  

7 Удосконалення існуючих та 

розробка новітніх технологій 

вирощування польових і 

овочевих культур у 

сівозмінах Південного Степу 

України. № ДР 0117U005231, 

Робота над експериментальним встановленням оптимальної системи основного обробітку ґрунту у короткоротаційних 

сівозмінах під пшеницю озиму на фоні біологізації технологічних заходів на її продуктивність та родючість ґрунту в 

умовах південного Степу України; встановленням залежності продуктивності пшениці озимої від забезпечення рослин 

елементами мінерального живлення впродовж усієї вегетації, так як, інтенсивні сорти характеризуються вищими 

вимогами до умов живлення і тільки при повному і збалансованому забезпеченні поживними речовинами можуть 

повністю реалізувати свій генетичний потенціал; розробкою ефективної технології вирощування посівів високоолеїнових 
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науковий керівник – Євген 

ЮРКЕВИЧ  

гібридів та кондитерських сортів соняшнику у Степу України; визначенням впливу агротехнічних заходів на урожайність 

коренеплідних та цибулинних овочевих культур в умовах Південного Степу України.  

8 Мінімізація основного 

обробітку ґрунту під 

кукурудзу в органічному 

землеробстві Південного 

Степу України. № ДР 

0117U005233. Науковий 

керівник - Євген ЮРКЕВИЧ  

В умовах Південного Степу України проведення полицевої оранки на глибину 25-27 см забезпечило зростання 

врожайності зерна кукурудзи в досліді у порівнянні із звичайним безполицевим обробітком на 14-16 см і безполицевим 

мілким (дискуванням) на 10-12 см відповідно на 2,6-7,4 ц/га без застосування біодеструкторів. В той же час, перевага 

полицевої оранки на фоні внесення біодеструктора Екостерн 1,5 л/га становила 4,1-7,8 ц/га, а на фоні внесення 

біодеструктора Целюлад 2,0 л/га 3,4-8,2 ц/га відповідно у порівнянні з безполицевим звичайним обробітком на 14-16 см. 

9 Вплив біопрепаратів за 

різних способів внесення на 

продуктивність соняшнику в 

умовах Південного Степу 

України. № ДР 0121U111594. 

Науковий керівник Олена 

ОЖОВАН 

Результати досліджень свідчать, що середній показник урожайності на контрольному варіанті (без добрив) становить 1,94 

т/га. Збільшення урожайності отримали майже на всіх дослідних варіантах, в межах від 0,11 до 0,3 т/га. Найвищий 

показник урожайності спостерігається у варіанті, де Граундфікс вносився нормою 5 л/га з додатковим внесенням 

ґрунтового гербіциду і складає 2,24 т/га. Також можна відмітити варіанти з внесенням Граундфіксу 5 л/га під передпосівну 

культивацію та внесення Екостерну Триходерміну 1 л/га, за яких отримана урожайність склала 2,12 т/га, тобто 

підвищилася на 0,18 т/га. Висота рослин соняшнику варіювалася по варіантах в межах 177–183 см. Найвище значення 

спостерігалося за внесення Граундфіксу 0,75 л/га + Екостерну Триходерміну 1,0 л/га в рядок – 182,8 см. Діаметр кошика 

у різних варіантів варіюється від 15,2 см до 16,6 см. Найбільший діаметр порівняно з контролем отримали у варіанті з 

внесенням Граундфіксу 5 л/га з ґрунтовим гербіцидом. За результатами проведених підрахунків та зважувань, ми 

отримали варіювання маси 1000 насінин між варіантами в межах 45,89–50,8 г (контроль – 46,3 г). Серед досліджуваних 

способів внесення біопрепарату найбільший показник отримали 50,8 г за норми внесення Граундфіксу 5 л/га з ґрунтовим 

гербіцидом, що на 9,8 % перевищує контроль. А також, з внесенням Граундфіксу 5 л/га під передпосівну культивацію, 

маса 1000 насінин склала 49,8 г в середньому, підвищення маси складає 7,6 %.  

10 Вплив елементів біологізації 

землеробства на 

продуктивність пшениці 

озимої в умовах Південного 

Степу України. № ДР 

0121U113373. Науковий 

керівник – Євген ЮРКЕВИЧ, 

Наталія ВАЛЕНТЮК  

На стаціонарному досліді, який був закладений у 2019 році на території СФГ «Основа» у Білгород-Дністровському районі 

Одеської області, проводяться дослідження у зерноолійній короткоротаційній 5-ти пільній сівозміні із наступним 

чергування сільськогосподарських культур: пшениця озима – ріпак озимий – кукурудза на зерно – ячмінь озимий – 

соняшник. В двофакторному досліді вивчаються наступні варіанти системи основного обробітку ґрунту: А1 – 

диференційований (контроль); А2 – безполицевий різноглибинний; А3 – безполицевий мілкий та застосування 

біодеструктора: В1 – обробіток водою (контроль); В2 – внесення N10 на 1 тону соломи; В3 – внесення біодеструктора. 

Варіанти досліду розміщені у 3-х повтореннях методом розщеплених ділянок. Загальна площа під дослідом – 15 га, 

загальна площа ділянок в досліді: обробіток ґрунту – 2500 м2, біодеструктори – 830 м2, облікова – 50 м2.  Висівали 

районований сорт пшениці озимої Мудрість Одеська. За погодними умовами 2020-2021 сільськогосподарського року 

найкращий варіант в досліді був із системою безполицевого різноглибинного обробітку ґрунту на фоні застосування 

біодеструктора Целюлад 2л/га, де урожайність пшениці озимої становила 6,21т/га, що на 0,63т/га більше за контроль із 

системою диференційованого обробітку ґрунту.  

11 Агробіологічне 

обґрунтування різних систем 

основного обробітку ґрунту 

та догляд за посівами сої в 

органічному Землеробстві. № 

За результатами наукових спостережень у 2020-2021 сільськогосподарському році найбільшу урожайність сої в досліді в 

середньому по всіх системах біозахисту було отримано саме у контрольному варіанті – оранка на 25 см, яка становила 

2,32т/га. Застосування системи безполицевого обробітку ґрунту на 25см призвело до зменшення урожайності зерна сої на 

0,13т/га у порівнянні з контролем. Найменша продуктивність сої спостерігалася в досліді у варіанті з прямою сівбою і 

становила лише – 1,68т/га, або на 0,64т/га менше у порівнянні з контролем, та на 0,51т/га у порівнянні з безполицевим 
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ДР 0121U113374. Науковий 

керівник - Євген ЮРКЕВИЧ, 

Наталія ВАЛЕНТЮК 

обробітком на 25см. Однак, варіант досліду із прямою сівбою, не зважаючи на зменшення продуктивності зерна сої, є 

перспективним у виробництві органічної сої за суттєве зменшення витрат на підготовку ґрунту у порівнянні з іншими 

варіантами.  

 

12 Вивчення впливу 

комплексних добрив у 

хелатній формі та 

стимуляторів росту на 

продуктивність технічних і 

столових сортів винограду. 

№ ДР 0118U004935, 

науковий керівник – Едуард 

ХРЕНОВСЬКОВ.  

В результаті досліджень встановлено, що прийоми, які вивчалися, окремо і у комплексі впливають на приживаність 

виноградних кущів. Краще себе проявили сумісне поєднання абсорбентів з водорозчинними комплексними добривами з 

мікроелементами у формі хелатів при способі садіння під ямокопач. Доведена позитивна дія абсорбентів та 

водорозчинних комплексних добрив з мікроелементами у формі хелатів під час садіння на біометричні показники, це 

відповідно призводить до кращої облистяності та більшої кількості пагонів, що, в свою чергу, призвело до швидшого 

виведення формування та вступу в плодоношення. Вплив дії абсорбентів та водорозчинних комплексних добрив з 

мікроелементами у формі хелатів призводить до збільшення габітусу кореневої системи, а це сприяє кращому подоланню 

посухи, а також збільшенню врожайності і якості ягід сортів винограду Бастардо Магарацький та Совіньйон зелений. 

Економічний ефект від застосування абсорбентів з водорозчинними комплексними добривами проявляється, по-перше, 

за рахунок зменшення витрат при ремонті насаджень, по-друге, за рахунок більш високих врожаїв під час вступу у 

плодоношення. За висновками багаторічних досліджень розроблені та рекомендовані агроприйоми, які сприяють 

покращенню закладання виноградних насаджень та подальшому поліпшенню показників продуктивності й стійкості 

рослин винограду до сучасних природних умов півдня України. Результати досліджень впроваджено у виробництво. 

13 Вивчення 

агробіотехнологічних 

характеристик і 

продуктивності клонів 

технічних сортів винограду в 

умовах півдня України. № ДР 

0118U004936, науковий 

керівник – Едуард 

ХРЕНОВСЬКОВ. 

В результаті досліджень вивчено агробіологічні характеристики і продуктивність клонів технічних сортів винограду в 

умовах півдня України, надано ампелографічну характеристику кожному досліджуваному клону таких сортів, як 

Шардоне, Рислінг рейнський, Совіньон зелений. 

За висновками багаторічних досліджень проаналізовано різницю між клонами технічних сортів винограду в умовах півдня 

України, відповідно розроблена їх агробіологічна характеристика відповідно до умов господарства, де вивчались дані 

клони. 

14 Вивчення фізіолого-

біохімічних аспектів та 

імунного статусу у тварин і 

птиці в умовах господарств 

Півдня України. № ДР 

0118U001665 Науковий 

керівник – Василь НАЙДА  

Проведені дослідження висвітлили деякі особливості змін біохімічних складових плазми крові в залежності від імунного 

статусу птиці. Найбільша увага приділялась дослідженню імунологічних показників у курей. Були показані деякі 

особливості імунологічної системи у порівнянні з ссавцями. Відсутність нейтрофілів компенсується значно збільшеною 

кількістю еозинофілів двох видів (з різними формами зернистості), вміст яких міг коливатися в залежності від умов 

годування та характеру кормової суміші. Встановлено залежність імунологічної реактивності від віку птиці: найбільш 

низький рівень резистентності спостерігався у ранній постнатальній період, що було виражено у слабких неспецифічних 

захисних реакціях, недостатньо сформованому пір’євому покриву та підвищеною проникністю слизових оболонок. В 

період з першого до 30 дня життя відбувалося збільшення кількості еритроцитів. Максимальний ріст спостерігався з 

першої по сьому добу (з 1,8 до 2,8 Т/л), в період з 7 по 14 добу не відбувалося істотних зміст вмісту еритроцитів, другий 

підйом відбувався з 14 по 21 добу (з 2,8 до 3,4 Т/л), після чого відбувалося зниження до 2,8 Т/л. Слід відмітити, що 

кореляції між загальним вмістом гемоглобіну крові та кількістю еритроцитів не спостерігалося – рівень гемоглобіну був 

стабільним протягом часу дослідження (82 г/л).  
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15 Механізми імунної відповіді 

у домашніх всеїдних в різні 

періоди онтогенезу. № ДР 

0121U110932. Термін 

виконання: 04.2021- 12.2025. 

Науковий керівник – 

Михайло БРОШКОВ  

Протягом 2021 року була проведена наукова робота за наступними напрямками: виявлення основних джерел зараження 

домашніх тварин Toxoplasma gondii та розробка методики виявлення заражених на токсоплазмоз м`ясних туш 

сільськогосподарських тварин (встановлено, що біля 25% поголів`я овець та 15% великої рогатої худоби є 

серопозитивними на токсоплазмоз. Найбільшу тропність до токсоплазм виявлено у ніжках діафрагми. За результатами 

опубліковано наукову статтю за напрямком моніторингових досліджень сироватки крові та м`яса великої та дрібної та 

великої рогатої худоби на токсоплазмоз); встановлення імунофізіологічного стану собак в постнатальний період та за 

умов впливу біологічного подразника (встановлено, що реактивність організму цуценят за дії біологічного подразника 

має індивідуальні особливості, що необхідно враховувати для формування адекватної імунної відповіді при вакцинаціях); 

визначення залежності адекватності імунної відповіді організму цуценят залежно від стану показників клітин 

еритроїдного ряду (серією дослідів встановлена об`єктивна залежність між показниками «червоної» та «білої» крові. 

Результати досліджень опубліковано у 2 наукових статтях). 

16 Адаптивність організму 

тварин з різними 

параметрами кортико-

вегетативних механізмів 

регуляції. № ДР: 

0121U111032. Науковий 

керівник - Олексій ДАНЧУК  

Адаптивні властивості виду визначаються властивостями кожного індивідуума. Відомо, що здатність окремого організму 

до адаптації залежить від стану його нервової системи, яка і здійснює взаємозв’язок організму з навколишнім 

середовищем. Отже, дослідивши індивідуальні адаптивні властивості організму свійських тварин, в межах кожного виду, 

можна прогнозувати загальну реакційність до мінливих умов навколишнього середовища. Ці знання дозволять встановити 

фізіологічні межі адаптаційних властивостей певного виду, їх породні особливості та зв'язок з нервовою системою, 

зокрема, основними характеристиками нервових процесів та станом вегетативної регуляції. У 2021 році проведено аналіз 

літературних даних щодо особливостей кортико-вегетативних регуляторних механізмів та адаптивності організму 

свійських тварин. Буде встановлена роль кортикальної регуляції та вегетативного статусу тварин у формуванні 

адаптаційної відповіді та реакційності організму різних видів тварин щодо дії факторів навколишнього середовища, 

зокрема антропогенних та техногенних подразників, і за умов глобального потепління 

17 Морфологічні особливості 

представників класу 

Земноводні (ряд Безхвості, 

ряд Хвостаті) та класу 

Плазунів (ряд Лускаті, ряд 

Черепахи) на території 

Одеської області № ДР 

0119U103857. Науковий 

керівник – Марина 

СКРИПКА  

В результаті патоморфологічного дослідження Triturusvulgaris встановлено, що у епідермісі фаланги пальця 

зустрічаються скупчення великих пігментних клітин (меланоцитів), по всій довжині латеральної поверхні спини – органи 

бічної лінії. Кісткова тканина стегнової кістки та кульшового суглобу тритона відноситься до грубоволокнистої 

(ретикулофібринозної) тканини з ознаками звапнування, пластинчаста неваскуляризована, остеонні структури в ній не 

утворюються. Структурно-функціональною одиницею є остеоцитарні балки, вкриті кістковими клітинами плоскої форми. 

Перихондрій (окістя) представлене поодинокими хондробластами і хондромукоїдом. Основу стегнової кістки становить 

гіаліновий хрящ. Ізогенні групи хрондроцитів складаються з 2-4 клітин. Вздовж периферії хрящової тканини знаходяться 

фібробласти. Підшлункова залоза розташована між великою кривиною шлунку та петлею дванадцятипалої кишки. 

Всередині часточок строма надана сіткою ретикулярних волокон. Екзокринні (до 99% клітин) та ендокринні (до 1 % 

клітин) елементи розташовуються компактними округлими кластерами у два ряди, а на периферії – в один ряд. Печінка 

займає до 70% передньої частини черевної порожнини. Орган поділяється на часточки шестигранної форми, 

міжчасточкова сполучна тканина ледь простежується. Гепатоцити розташовуються групками утворюючи напівкільця. 

Клітини полігональної форми, цитоплазма містить велику кількість вакуолей. 

18 Вплив ветеринарно-

санітарних, гігієнічних, 

екологічних і технологічних 

факторів на організм і 

продуктивність тварин 

Якості поліфлорного меду має приділятись особлива увага, адже часто споживачі використовують даний продукт з 

лікувальною метою. Основними показниками, за якими можна робити висновки про якість меду, є фізико-хімічні. 

Проведений аналіз основних фізико-хімічних показників меду травневого, що реалізується на агропромислових ринках 

м. Одеси, вказав, що більшість зразків відповідають першому гатунку згідно чинного ДСТУ 4497:2005. Проте, фізико-

хімічне дослідження доцільно доповнювати визначенням фальсифікату, адже у 8,3 % дослідних зразках було виявлено 
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№ 

з/п 
Інформація про тему Наукові результати, їх значимість 

біогеохімічних провінцій 

півдня України. № ДР 

0116U003617. Науковий 

керівник роботи – Людмила 

ТАРАСЕНКО 

додавання цукрового сиропу. Органолептичним дослідженням виявлено 16,7 % зразків курячих тушок, відібраних у 

різних місцях торгівельної мережі м. Одеси, сумнівної свіжості. Середній біохімічний склад курячого м’яса, яке 

реалізується у торгівельній мережі м. Одеси виявився наступним: золи – 0,8±0,01 %, білку – 18,2±0,6 %, жиру – 13,7±0,5 

% та вологи – 67,3±1,9 %. Це характеризує куряче м’ясо як цілком дієтичний продукт. Органолептичного дослідження 

недостатньо для встановлення доброякісності курячого м’яса. Так, у ході бактеріоскопічного дослідження та дослідження 

на вміст аміаку та солей амонія встановлено сумнівну свіжість 2-х зразків (ІІІ та V зразки), а також виявлено сумнівну 

свіжість ІІ зразка, який проявив себе у реакції з реактивом Несслера як розморожений продукт (відсоток тушок сумнівної 

свіжості склав 50 %). 

19 «Моніторинг безпечності і 

якості продукції тваринного 

походження та 

удосконалення методик його 

здійснення» № ДР 

0106U003464, науковий 

керівник – Марія ХІМИЧ, 

2016-2021 рр. 

 

В результаті досліджень експериментально доведено можливість застосування мікробіологічного експрес-методу з 

використанням у якості тест-об’єкту інфузорії Colpoda steinii для визначення загальної токсичності м’яса забійних тварин, 

курячих яєць, м’яса харчових тваринних гідробіонтів. За результатами досліджень розроблено “Спосіб визначення 

токсичності яєць курячих”, “Спосіб визначення токсичності м’яса забійних тварин”, “Спосіб визначення токсичності 

м’яса устриць”, “Спосіб визначення токсичності м’яса гребінця морського”, “Спосіб визначення токсичності м’яса мідій”, 

“Спосіб визначення токсичності м’яса рапана”, “Спосіб визначення токсичності м’яса каракатиці”, “Спосіб визначення 

токсичності м’яса кальмара”, “Спосіб визначення токсичності м’яса восьминога”. Технічний результат запропонованих 

способів обумовлений̆ тим, що в якості екстрагенту використовується хімічно чистий ацетон – розчинник, який має як 

ліпофільні, так і гідрофільні властивості, завдяки чому здатен розчиняти пестициди, солі важких металів, мікотоксини, 

антибіотики, основи алкалоїдів, глікозиди та їх аглікони, флавони і їх аглікони, кумарини, каротиноїди, вітаміни групи В, 

Р, РР, ефірні масла, пігменти, хлорофіл, смоли, бальзами та ін.  

20 Дослідження патогенезу 

хвороб, спричинених 

порушенням обміну речовин 

у сільськогосподарських і 

свійських тварин в умовах 

півдня України та розробка 

методів їх діагностики, 

лікування та профілактики. 

№ ДР 0117U005234, 

науковий керівник – Сергій 

УЛИЗЬКО  

Детально описано зміни в обміні речовин у сільськогосподарських та свійських тварин в умовах Півдня України за 

патологій. Вивчалися зміни показників загального білку та його фракцій, глюкози, показників азотистого обміну, 

ферментів, гормонів, показників імунного статусу. Розроблялися заходи комплексної терапії. Окрім етіотропної терапії, 

чималу увагу наділили патогенетичній та симптоматичній терапії. Ці терапевтичні ланки будувалися з урахуванням 

отриманих даних: в індивідуальному порядку підбиралися вітамінні препарати, препарати макро- та мікроелементів, 

імуностимулятори тощо. Не менш важливим є і безпечність лікарських засобів: мінімальна кількість побічних ефектів, 

протипоказань та відсутність алергічних реакцій. Результати дослідження показали, що саме комплексний підхід до 

лікування, з урахуванням усіх патогенетичних змін дає найкращий ефект. Ефективність підходу до лікування 

проявляється у скороченнях терміну лікування та більшому відсотку тварин, що одужали (в порівнянні з контрольними) 

При аналізі даних, отриманих в результаті гематологічних досліджень встановлено, що за комплексного підходу до 

лікування нормалізація морфологічних та біохімічних показників крові відбувається значно швидше. 

21 Розробка селекційних та 

технологічних основ 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва в 

умовах півдня України. 

Номер державної реєстрації 

0119U101905, науковий 

керівник – Руслан СУСОЛ.  

В умовах інтенсивного породотворчого процесу у галузі свинарства протягом останніх 50-ти років минулого та 20-ти 

років нинішнього століть у порід м’ясного напряму продуктивності статевий диморфізм дещо нівельовано, що особливо 

чітко простежується на ранніх етапах онтогенезу. У дослідженнях на ранніх етапах онтогенезу продемонстровано 

наступне: жива маса кнурців на момент народження здебільшого вище, ніж у свинок, ця закономірність зберігається 

протягом підсисного періоду, але після відлучення молодняку така різниця нівелюється у 60-денному віці, що призводить 

на подальших етапах онтогенезу до зміни тенденції на користь свиней, які переважають у кнурців за живою масою у 90- 

та 120-денному віці, що засвідчує їх кращу адаптаційну здатність до відлучення. Різниця між статями у 150-денного віці 

знову нівелюється, а вже у 180-денному віці знову спостерігається чітка тенденція до переваги за живою масою кнурців, 

якщо порівняти зі свинями. Вивчення специфіки росту свиней великої білої породи та породи п’єтрен довело більш 
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№ 

з/п 
Інформація про тему Наукові результати, їх значимість 

виражену тенденцію з проявом нормального статевого диморфізму за живою масою у період вирощування молодняку до 

180-денного віку у популяції свиней великої білої породи, тоді як молодняк породи п’єтрен відзначався тенденцією до 

оберненого статевого диморфізму за живою масою у віці 60-150 днів, що, на нашу думку, пояснюється спрямованою 

селекцію на підвищену м’ясність породи п’єтрен. По досягненню представниками обох порід та обох статей річного та 

дворічного віку на фоні спільної закономірності нормального статевого диморфізму за живою масою ця перевага дещо 

більш виражена для представників великої білої породи, на відміну від породи п’єтрен.  

22 Удосконалення та 

впровадження сучасних 

методів селекційно-

племінної роботи для 

поліпшення продуктивних 

якостей в популяціях жуйних 

тварин. №ДР 0121U113299. 

Науковий керівник – Микола 

БОГДАН  

Проведено бонітування овець цигайської породи різних внутрішньопородних типів у популяціях півдня Одеської області. 

Вивчена вовнова продуктивність та експертна оцінка рун овець цигайської породи і помісей з різною часткою спадковості 

асканійського кросбредного типу. Дослідження за науково-дослідною роботою проведено в умовах СВК «Кирничне» та 

ПП «Борлак» Болградського району Одеської області. Проведена оцінка за господарсько-корисними та племінними 

якостями овець, кіз в СВК «Кирничне»,ЧП «Борлак» та великої рогатої худоби в ПП «Борлак». У результаті проведених 

досліджень встановлено, що вівці у господарствах представлені цигайською породою, за рівнем продуктивності віднесені 

в основному до І та ІІ класів, частка елітних складає 10,0 %. Склад кіз співпадає з вівцями. Склад великої рогатої худоби: 

25 % корів віднесли до української чорно-рябої породи; 50,0 % - до української червоної молочної породи та 25 % 

(помісні) - українська червона молочна та українська чорно-ряба породи. Для подальшого дослідження за особистою 

продуктивністю були сформовані групи (контрольна та дослідні) за порідністю та належністю до класу.    

23 «Дозволь тобі допомогти 

стати студентом». 

Державний реєстраційний 

номер 0119U102946, дата 

реєстрації: 02.09.2019 р. 

Закінчення теми: жовтень 

2022 р. 

У зв’язку з карантинними обмеженнями викладачам кафедри в 2021 році реалізувати повністю заплановані пункти 

проєкту «Дозволь тобі допомогти стати студентом» не вдалося. На платформі ZOOM, он-лайн, викладачами кафедри була 

проведена компанія – популяризація спеціальностей ОДАУ із виявленням вподобань здобувачів щодо різних напрямків, 

проводилися Дні відкритих дверей та Дні факультетів. Також викладачами кафедри були проведені опитування, 

індивідуальні бесіди з випускниками шкіл Овідіопольського та Біляївського районів Одеської області. Спостерігалася 

велика зацікавленість спеціальностями «Кінологія», «Ветеринарна медицина», «Агрономія».  

24 Удосконалення існуючих та 

розробка нових рецептів 

кормових сумішей, їх 

використання в годівлі 

сільськогосподарських 

тварин. Державний 

реєстраційний номер: 

0121U113298. Науковий 

керівник – Ігор РІЗНИЧУК  

Дослідження за науково-дослідною роботою проведено в умовах ДП «ДГ «Южний» Селекційно-генетичного інституту 

Національного центру насіннєзнавства та сортовивчення». За результатами проведеного аналізу кормової бази та годівлі 

тварин в умовах господарства розроблено програму, склад раціонів та особливості використання повнораціонних 

комбікормів при організації годівлі свиней протягом виробничого циклу. Організацію годівлі свиней в умовах ДП «ДГ 

«Южний» СГІ-НЦ Н та С запропоновано проводити за такими виробничими групами: кнури-плідники, холості і поросні 

свиноматки, підсисні свиноматки. поросята 1-12 кг, поросята від 12 до 30 кг, молодняк свиней на відгодівлі від 30 до 70 

кг, молодняк свиней на відгодівлі від 70 до 120 кг, ремонтний молодняк свиней живою масою 40-80 кг, ремонтний 

молодняк свиней живою масою 80-120 кг. Тривалість фізіологічного циклу свиноматок 147 днів. У тому числі поросність 

- 114 днів, лактація – 28 днів, період від відлучення поросят до плідного парування чи осіменіння – 5 днів. Тривалість 

вирощування поросят та відгодівлі молодняку свиней – 168 днів, живою масою 110 кг, при конверсії комбікорму - 2,5 кг 

на 1 кг приросту. Основу раціонів для різних виробничих груп свиней складають такі корми як дерть пшенична, дерть 

ячмінна, дерть кукурудзяна, макуха соєва, білково-вітамінна добавка 5 % (концентрат / премікс), соняшникова або соєва 

олія, фуз олійний, а також сухе збиране молоко або рибне борошно при організації годівлі поросят живою масою 1-12 кг. 
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Таблиця 6.3. 

Перелік розробок, які впроваджено у 2021 році за межами Одеського державного аграрного 

університету  

№ 

з/п 

Назва та автор(и) 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами; економічний, соціальний 

ефект 

Місце 

впровадження  

(назва організації, 

підпорядкованість, 

юридична адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати 

(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

Факультет геодезії, землеустрою та агроінженерії 

1. Дослідження 

використання 

безпілотних літальних 

апаратів для 

топографічного знімання 

М 1:500 земельних 

ділянок 

Розроблено методику використання 

безпілотних літальних апаратів для 

топографічного знімання М 1:500 

земельних ділянок 

ТОВ «ГЕОПЛАН 

ПЛЮС» 

м. Одеса,  

вул. Маршала 

Говорова, 1-2 

- 30000 грн. 

2. Діагностика, класифікація 

та оцінка екологічного 

стану міських ґрунтів, 

Віктор МИХАЙЛЮК 

Анастасія ХОХРЯКОВА  

 

Вперше складено ґрунтову карту м. Одеси. 

Розроблені класифікація ґрунтів 

урбанізованих територій і схема 

кадастрово-господарського групування 

міських ґрунтів.   

Одеська філія 

державної установи 

«Інститут охорони 

ґрунтів України» від 

02.12.2020 

02.12.2020 

 

Встановлені особливості 

природних, антропогенно 

трансформованих і техногенних 

ґрунтів м. Одеси. Розроблені 

класифікація ґрунтів 

урбанізованих територій і схема 

групування міських ґрунтів 

3. Ґрунтова характеристика 

земельної ділянки і 

розробка заходів 

підвищення родючості 

земель, Віктор 

МИХАЙЛЮК 

Проведено параметризацію 

морфологічних, хімічних та фізико-

хімічних властивостей земельної ділянки. 

Розроблені заходи щодо підвищення 

родючості ґрунтів 

 

Приватна особа 30.12.2021 5000 грн. 

Проведена діагностика ґрунтів і 

розроблені заходи щодо 

підвищення родючості ґрунтів 

Факультет економіки та управління 

4. Порядок формування 

внутрішньої 

управлінської звітності на 

засадах провідних 

концепцій вартісного 

управління бізнесом  

Можливість використання новітніх 

методів оцінки майнового фінансово-

економічного стану підприємства та 

зниження бізнес ризиків діяльності 

агропідприємства 

ТОВ «ЕКО ЛЕНД,» 

м. Київ 

№ 21/10-21 

від 

21.10.2021р 

Налагоджено співпрацю, 

доповнено інформаційно-

аналітичний базис для подальших 

наукових розробок 

5. Маркетингові 

дослідження та створення 

племінного репродуктора 

Проведено комплексну оцінку за 

кількісними та якісними показниками 

продуктивності корів стада, маркетингові 

ПП «Багатогалузева 

фірма «Таврія» 

№04-2021 

02.01.2020 – 

31.12.2021 

55200 грн. 
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№ 

з/п 

Назва та автор(и) 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами; економічний, соціальний 

ефект 

Місце 

впровадження  

(назва організації, 

підпорядкованість, 

юридична адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати 

(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

з української чорно-рябої 

молочної породи великої 

рогатої худоби в умовах 

ПП «Багатогалузева 

фірма «Таврія» 

Анатолій ЛІВІНСЬКИЙ, 

Галина ЗАПША, Руслан 

СУСОЛ  

дослідження ринку реалізації племінних 

ресурсів та молочних продуктів на півдні 

Україні. Створено фірмовий стиль 

суб’єкта племінної справи для ППБФ 

«Таврія». Підготовлено комплект 

технологічної та методичної документації 

з ведення діяльності підприємства. 

(Херсонська область, 

Чаплинський район,  

с. Шевченка, вул. 

Кудрі, буд. 36) 

Агробіотехнологічний факультет 

6. Моніторинг поширення і 

локалізація вівсяної 

цистоутворюючої 

нематоди на полях СФГ 

«Балкани» 

Олег КРАЙНОВ, Інна 

ГУЛЯЄВА  

 

Виявлено та локалізовано вівсяну 

цистоутворюючу нематоду (Heterodera 

аvenae woll) на полях СФГ «Балкани» 

(поле 4, відділення с. Михайлівка). Надано 

рекомендації щодо локалізації шкідливого 

організму та мінімізації ушкоджень від 

неї. 

На полях СФГ 

«Балкани» Білгород-

Дністровського 

району Одеської 

області 

30.06.2021 30000 грн. 

Угода про співробітництво 

77 

7. 

Вивчення продуктивності 

різних видів салату при 

конвеєрному виробництві 

в залежності від способу 

вирощування розсади в 

умовах ФГ «ПАН 

БІЛАН», 

Людмила ПОПОВА  

Визначено вплив способу вирощування 

розсади якості на продуктивність видів 

салату при конвеєрному вирощуванні. 

Розроблено рекомендації щодо 

вдосконалення технології конвеєрного 

вирощування різних видів салату 

розсадним способом в умовах ФГ «Пан 

Білан» 

Фермерське 

господарство «Пан 

Білан» 

Одеська область, 

Овідіопольський 

район, 28-29 км., 

автотраси Одеса-

Болград 

№ 10/20 

від 01.12.2020 

30000 грн. 

8. «Наукове консультування 

по вирощуванню 

польових культур на 

полях ТОВ «Айсберг», 

Віктор ЩЕРБАКОВ  

Проведено наукове консультування 

господарства з технології вирощування 

соняшнику в умовах Південного Степу 

України. Розроблено та передано ТОВ 

«Айсберг» рекомендації щодо 

вирощування культури в посушливих 

умовах зони. 

ТОВ «Айсберг» 

с. Гребеники, 

Великомихайлівський 

район, Одеська 

область, 

вул.Міщенка, 26 

№11/20 

від 

01.12.2020 

5000 грн. 

9. «Оцінка стану родючості 

ґрунтів на полях ТОВ 

«Магік», 

Олена ОЖОВАН  

Встановлено позитивний вплив 

біопрепаратів за різних способів внесення 

на темпи росту і розвитку, силу росту 

рослин та урожайність соняшнику. Надано 

ТОВ. «Магік» 

с. Надлиманське, 

вул. Б. 

Хмельницького, 158, 

№3/20 

Від 

01.12.2020 

20000 грн. 
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№ 

з/п 

Назва та автор(и) 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами; економічний, соціальний 

ефект 

Місце 

впровадження  

(назва організації, 

підпорядкованість, 

юридична адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати 

(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

рекомендацію щодо використання 

препарату Граундфікс нормою 5 л/га з 

додатковим внесенням ґрунтового 

гербіциду. 

Овідіопольський р-н, 

Одеської обл. 

10. Вивчення стійкості 

рослин павловнії до 

абіотичних факторів 

навколишнього 

середовища в умовах 

Одеської області, 

Григорій ЛАТЮК 

Проведено аналіз поточного стану 

насаджень павловнії Clone in vitro 112 в 

умовах Одеської області після зимівлі в 

2021 р.  

Встановлено дуже слабке підмерзання: 

рослина відстає у рості (на 1–4 доби); 

підмерзання і довжини пагонів, 

поверхневі опіки кори; можливе всихання 

кінців однорічних приростів; рослина 

добре залистяна, листки нормально 

розвинені. Надано проєкт заходів з 

підвищення морозостійкості павловнії 

Clone in vitro 112  

ТОВ «Сінерія-Е» 

с. Ясенове Друге, 

Любашівський район, 

Одеська область, 

вул. Площа Свято-

Покровська, 17 

№6/20 

Від 

01.12.2020 

30000 грн. 

11. Вивчення впливу 

комплексних добрив у 

хелатній формі. 

Ірина ІЩЕНКО, 

Світлана ПЕТРЕНКО, 

Юрій САВЧУК 

Надано рекомендації щодо застосування 

норм, доз та строків внесення 

комплексних водорозчинних добрив з 

мікроелементами у формі хелатів. 

ФГ «У Самвела» 

Одеська обл. с. 

Мирне, вул. 

Хуторська, 3 

20.10.2021 Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

12. Вивчення клонів 

технічних сортів 

винограду. 

Надано агробіологічну характеристику 

клонам технічних сортів винограду. 

СФГ «Зоря» 

Одеська обл., 

Саратський р-н, с. 

Заря, вул. І. С. Боєва, 

197 

25.10.2021 Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

Факультет ветеринарної медицини 

13. Удосконалення 

технології виробництва 

продукції тваринництва з 

урахуванням існуючих та 

розробкою нових 

рецептів кормових 

сумішей. Проведення 

Проводяться заходи з удосконалення 

технології виробництва продукції 

тваринництва в ДПДГ «Южне» с. 

Великий Дальник, Біляївського району 

Одеської області з урахуванням існуючих 

та розробкою нових рецептів кормових 

ДПДГ «ЮЖНЕ»        

с. Великий Дальник, 

Біляївського району, 

Одеської області 

2022 50000 грн. 
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№ 

з/п 

Назва та автор(и) 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами; економічний, соціальний 

ефект 

Місце 

впровадження  

(назва організації, 

підпорядкованість, 

юридична адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати 

(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

епізоотичного 

обстеження господарства 

та заходів по відтворенню 

великої рогатої худоби, 

Альона ГЄРДЄВА, 

Євген РОЗУМ 

сумішей для годування великої рогатої 

худоби. 

14. Вивчення фізіолого-

біохімічних аспектів та 

імунного статусу у 

тварин і птиці в умовах 

господарств Півдня 

України, 

Василь НАЙДА та ін. 

Робота має фундаментальний характер, 

тому рівень отриманого результату 

характеризується новими теоретичними 

даними та створеними науковими 

концепціями 

Ветеринарна клініка 

доктора Ушакова 

10.2021 Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

15. 

Висновок експерта 

Марина СКРИПКА 

Експертиза в рамках досудового 

розслідування щодо кримінального 

провадження за ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 

299 КК України, стосовно проведення 

патологоанатомічного розтину 

ОРУП №2 ГУНП в 

Одеській області, 

відділення поліції 

№1,  вул. Грубніка, 

33, смт. Доброслав 

12.02.2021 
Отримано закладом вищої освіти 

4045 грн. 

 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

16. 

Висновок експерта 

Марина СКРИПКА 

Експертиза за матеріалами досудового 

розслідування, внесеного до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань за 

ознаками кримінального 

правопорушення, 

передбаченого ч. 1. ст. 299 КК України 

Відділ поліції №3 

ОРУП №1 ГУНП в 

Одеській області, м. 

Одеса, вул. Академіка 

Заболотного, 18 а 

 

22.02.2021 
Отримано закладом вищої освіти 

4020 грн. 

 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

17. 

Висновок експерта 

Марина СКРИПКА 

Експертиза за матеріалами досудового 

розслідування, внесеного до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань за 

ознаками кримінального 

правопорушення, 

передбаченого ч. 1. ст. 299 КК України 

Одеське районне 

управління поліції 

№1 в Одеській 

області (вул. Грецька, 

42, м. Одеса) 

 

14.03.2021 
Отримано закладом вищої освіти 

8090 грн. 

 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

18. 

Висновок експерта 

Марина СКРИПКА 

Експертиза за матеріалами досудового 

розслідування, внесеного до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань за 

ознаками кримінального 

правопорушення, 

Одеське районне 

управління поліції 

№2 ГУНП в Одеській 

області 

06.07.2021 
Отримано закладом вищої освіти 

4045 грн. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 
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№ 

з/п 

Назва та автор(и) 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами; економічний, соціальний 

ефект 

Місце 

впровадження  

(назва організації, 

підпорядкованість, 

юридична адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати 

(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

передбаченого ч. 1. ст. 299 КК України 

19. 

Висновок експерта 

Марина СКРИПКА 

Експертиза за матеріалами досудового 

розслідування, внесеного до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань за 

ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 

299 КК України 

Представникам 

правоохоронних 

органів Одеське 

районе управління 

поліції №1 ГУНП 

(відділ поліції №4) в 

Одеській області 

13.07.2021 

Отримано закладом вищої освіти 

4045 грн. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

20. 

Висновок експерта 

Марина СКРИПКА 

Експертиза за матеріалами досудового 

розслідування, внесеного до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань за 

ознаками кримінального 

правопорушення, передбаченого ч. 1. ст. 

299 КК України 

Одеське районне 

управління поліції 

№2 ГУНП (ВП №1) в 

Одеській області 

04.10.2021 

Отримано закладом вищої освіти 

4045 грн. 

Налагоджено співпрацю для 

подальшої роботи 

21. Дослідження морфології 

свійських тварин та 

гідробіонтів за 

патологічних станів 

різної етіології, 

Жанна КОРЕНЄВА, 

Марина СКРИПКА, Ірина 

ЗАПЕКА, Олександра 

ПАСНІЧЕНКО, Анна 

ГОЛОВАНОВА 

Досліджено показники морфології 

свійських тварин та гідробіонтів за 

патологічних станів різної етіології. 

ГО «ФОНД 

РОЗВИТКУ 

АГРАРНОЇ НАУКИ» 

№ 14/12 

-НДР 

01.12.2020 

 

15000 грн. 

22. Розробка комплексу 

санітарних заходів на 

молочних фермах з 

метою отримання молока 

екстра гатунку, Людмила 

ТАРАСЕНКО, Михайло 

КАРАВАНСЬКИЙ  

Обґрунтовано санітарні заходи при 

виробництві молока для покращення 

показників якості та безпечності, 

отримання молока екстра гатунку 

СТОВ «Агрофірма 

Петродолинське» 

Овідіопольського 

району Одеської 

області 

№ 9 від 

11.12.2020 

Угода про співпрацю з 

господарством СТОВ «Агрофірма 

Петродолинське» 

Овідіопольського району 

Одеської області за 

госпдоговірною тематикою  

31200 грн. 

23. Розробка та 

впровадження сучасних 

схем профілактики та 

лікування анемії поросят 

за відлучення, 

Внутрішньом’язове введення поросятам 

феруму цитрату (1 см3 розчину у 

концентрації 1 мг Fe/см3) в комбінації із 

Бровафераном-100 сприяє підвищенню їх 

збереженості та продуктивності. 

ТОВ «АГРОЛАЙН 

КОМ» 

с. Главани, 

Арцизького району, 

Одеської області 

Договір №4 

від 01.12.2020 

Надано Замовнику проєкт 

технологічної інструкції з 

впровадження сучасних схем 

профілактики та лікування анемії 
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№ 

з/п 

Назва та автор(и) 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами; економічний, соціальний 
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Практичні результати 

(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

Микола ТОДОРОВ у поросят за відлучення на 

виробництві. 

20000 грн. 

24. Моніторинг 

токсикологічних 

показників у кормах для 

домашніх тварин, 

Ігор ПАНІКАР 

Виконано відбір і дослідження зразків 

готових кормів для усіх видів тварин з 

метою визначення та розробки критеріїв 

оцінки їх небезпеки за умови наявності 

токсикологічних чинників. Проведено 

моніторинг токсикологічних показників у 

кормах, розроблено критерії оцінки їх 

потенційної небезпеки і рекомендацій з 

профілактики хвороб. 

ТОВ «Ройчер» 65490, 

Одеська обл.,                       

м. Теплодар,                      

вул. Хімічна, 122 

01.07.2021 

28000 грн. 

25. Удосконалення 

технології виробництва 

продукції тваринництва з 

урахуванням існуючих та 

розробкою нових 

рецептів кормових 

сумішей. Проведення 

епізоотологічного 

обстеження господарства 

та заходів по відтворенню 

великої рогатої худоби, 

Ігор ПАНІКАР, Руслан 

СУСОЛ, Ігор РІЗНИЧУК, 

Євген РОЗУМ 

Розроблено програму, склад раціонів та 

особливості використання 

повнораціонних комбікормів при 

організації годівлі свиней. Впровадження 

розробки сприятиме підвищенню 

продуктивних якостей свиней, 

забезпечить високу економічну 

ефективність виробництва свинини. 

Проведено епізоотологічне обстеження 

господарства та планові заходи по 

забезпеченню здоров’я тварин з 

профілактики інфекційних хвороб. 

ДП «ДГ «Южний» 

Селекційно-

генетичного 

інституту 

Національного 

центру 

насіннєзнавства та 

сортовивчення». 

Одеська обл., 

Біляївський р-н,                      

с. Великий Дальник 

01.12.2021 

50000 грн. 

ННІ біотехнології та аквакультури 

26. 

Розробка селекційних та 

технологічних основ 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Підвищення продуктивності племінного 

ядра стада з розведення свиней породи 

п’єтрен на 10-15% порівняно з середнім в 

стаді. Економічний ефект 800-1000 грн/ 

свиноматку/ опорос. Соціальний ефект 

полягає у скороченні часу на первинний 

зоотехнічний облік у господарстві за 

рахунок використання розробленого 

алгоритму ведення племінного обліку. 

ТОВ «Арцизька 

м’ясна компанія» 

Арцизького району 

Одеської області 

(68451, Одеська обл., 

Арцизький р-н, с. 

Долинівка, вул. 

Комсомольська, 44) 

Акт 

впровадження 

від 18.06.21 
Розроблено перспективний план 

селекційно-племінної роботи зі 

стадом свиней породи п’єтрен на 

2021-2026 рр. 
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№ 

з/п 

Назва та автор(и) 

розробки 

Важливі показники, які 

характеризують рівень отриманого 

наукового результату; переваги над 

аналогами; економічний, соціальний 

ефект 

Місце 

впровадження  

(назва організації, 

підпорядкованість, 

юридична адреса) 

Дата акту 

впровадження 

Практичні результати 

(обладнання, обсяг отриманих 

коштів, налагоджено співпрацю 

для подальшої роботи тощо) 

27. Створення племінного 

репродуктора з 

української чорно-рябої 

молочної породи великої 

рогатої худоби в умовах 

ПП «Багатогалузева 

фірма «Таврія», Анатолій 

ЛІВІНСЬКИЙ, Руслан 

СУСОЛ, Галина ЗАПША 

Розроблено календарний план виконання 

науково-дослідної роботи. Проведено 

комплексну оцінку за кількісними та 

якісними показниками продуктивності 

корів стада в господарстві. В результаті 

проведення бонітування корів створено 

племінну групу. 

З урахуванням корекції та балансування 

раціонів годівлі корів, у виробничих 

групах тварин відбулося збільшення 

кількості виробництва молока. 

Юридична адреса: 

73000, Херсонська 

обл., місто Херсон, 

провулок 

Будівельний, буд. 27. 

Фактична адреса 

ППБФ «Таврія»,                          

с. Шевченкове, 

Чаплинський р-н., 

Херсонська обл. 

12.2021 55200 грн. 

 

28. Удосконалення 

технології виробництва 

продукції тваринництва з 

урахуванням існуючих та 

розробкою нових 

рецептів кормових 

сумішей. Проведення 

епізоотичного 

обстеження господарства 

та заходів по відтворенню 

великої рогатої худоби, 

Ігор ПАНІКАР, Руслан 

СУСОЛ, Ігор РІЗНИЧУК, 

Євген РОЗУМ 

Технологічний план виробництва 

свинини потужністю господарства 52 т 

свинини на рік передбачає реконструкцію 

приміщень, оптимізацію технології 

годівлі, розведення, що підвищить 

продуктивність свиноматок на 20-25%, 

скоростиглості молодняку на 30-35%, 

забійних та м’ясних якостей на 5-10% 

порівняно з існуючою технологією у 

господарстві. Економічний ефект 1200-

1500 грн./ свиноматку/ опорос та 1300-

1350 грн./ 1 голову племінного та 

товарного молодняку. Соціальний ефект 

полягає у підвищені іміджу господарства, 

покращенні умов роботи та оплати праці 

працівників. 

67668, Одеська обл., 

Біляївський р-н, село 

Великий Дальник,                             

вул. Маяцька, 

будинок 26 

01.12.2021 50000 грн. 
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Кінцевим результатом одержання конкурентоспроможних наукових і 

науково-прикладних результатів діяльності співробітників ОДАУ є їх 

впровадження у практичну діяльність. У табл. 6.3. наведено вичерпний перелік 

розробок, які впроваджено у 2021 році за межами Університету. Усього в 

поточному році працівниками ОДАУ було впроваджено 28 наукових 

розробок. Зокрема, на факультеті геодезії, землеустрою та агроінженерії – 3, 

факультеті економіки та управління – 2, агробіотехнологічному факультеті – 

7, факультеті ветеринарної медицини – 13, ННІ біотехнології та аквакультури 

– 3 (1 – спільно з факультетом ветеринарної медицини). 

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 територіального науково-

промислового комплексу. На даний час перелік наукових розробок і проєктів 

Наукового парку, зареєстрованих і схвалених науково-координаційною радою 

Університету, налічує 34 одиниці. Свою діяльність Науковий парк здійснює 

спільно з Навчально-науковим виробничим центром ОДАУ. Метою плідної 

співпраці є розробка та впровадження новітніх технологій у рослинництві та 

тваринництві для забезпечення населення високоякісними продуктами 

харчування. Працівники Центру протягом 2021 року забезпечили необхідні 

умови для: проведення навчально-технологічної та виробничої практики 

здобувачів вищої освіти Університету; проведення аспірантами та вченими 

наукових досліджень; супровід сільськогосподарського виробництва з 

урахуванням досягнень науково-технічного прогресу. Крім цього Центр 

забезпечує проведення науково-дослідних, інноваційних робіт НПП та 

аспірантів. Свою діяльність структурний підрозділ здійснює у плідній 

співпраці з Селекційно-генетичним інститутом (Національним центром 

насіннєзнавства та сортовивчення НААН) та Національним науковим центром 

«Інститут виноградарства і виноробства ім. В. Є. Таїрова». 

Основні зусилля працівників Центру у 2021 році були покладені на 

реалізацію науково-дослідних проєктів Наукового парку ОДАУ - 

«Адаптаційні властивості ячменю сорту «Снігова королева» в умовах зони 

ризикованого землеробства» та «Адаптаційні властивості пшениці озимої 

сорту «Місія Одеська» в умовах зони ризикованого землеробства» 

(затверджені на засіданні науково-координаційної ради ОДАУ, протокол № 9 

від 26 серпня 2020 року). Об’єктом дослідження були сільськогосподарські 

культури на дослідних полях ОДАУ у селі Молодіжне Овідіопольського 

району Одеської області. Ціль дослідження – вивчення оптимальних 

технологій вирощування сільськогосподарських культур в умовах південного 

степу України із дослідами по використанню засобів захисту рослин, 

біопрепаратів, норм внесення добрив, підживлення, систем обробітку ґрунту. 

За результатами досліджень сезону 2020/2021 виявлено ефективність 

застосування гербіцидних, інсектицидних, фунгіцидних препаратів на посівах 

озимих зернових культур, та біопрепаратів на дослідному посіві соняшнику. 
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Доцільно продовжити закладання дослідів у наступні два роки аби вивчити 

фактори у мінімальній динаміці протягом трьох років. Результати роботи 

можуть бути широко застосовані у виробничих посівах господарств, що 

знаходяться у зоні південного степу України. Економічна та екологічна 

доцільність полягає у використанні менших норм новітніх препаратів, що дає 

змогу заощадити кошти виробникам. А також у коротшому періоді 

напіврозпаду діючих речовин хімічних препаратів та безпечності 

біопрепаратів, що покращує екологічні умови на посівах 

сільськогосподарських культур.  

Крім цього, у рамках роботи Центру було закладено дослід із 

соняшником на дослідній ділянці за такою схемою 8 варіантів у чотирьох 

повтореннях в два яруси. Тема дослідження: «Вивчити вплив біопрепарату 

Граундфікс на урожайність соняшнику за різноформатного його 

використання». 

Співробітники Університету докладають багато зусиль до подання 

грантових заявок, координування та реалізації державних та міжнародних 

проєктів. Своїм відповідальним і професійним ставленням до цього напряму 

діяльності Університет зарекомендував себе як надійного партнера, завжди 

відкритого для плідного співробітництва.  

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. Співробітники ОДАУ 

приймають участь у рамковій програмі Європейського Союзу з розвитку 

наукових досліджень і технологій (Horizon 2020). Розпочато роботу над 

оформленням заявок на конкурсний відбір наукових, науково-технічних робіт 

та проєктів, які фінансуються за рахунок зовнішнього інструменту допомоги 

Європейського Союзу для виконання зобов’язань України у Рамковій програмі 

Європейського Союзу з наукових досліджень та інновацій «Horizon 2020». 

Складовою міжнародної наукової співпраці Університету є академічна 

мобільність, яка базується на інструментах інтернаціоналізації сучасного 

університету. У 2021 році в ОДАУ розпочалася робота і забезпечено участь 

науково-педагогічних працівників та здобувачів в програмі академічної 

мобільності ERASMUS+ в рамках напряму КА1. Академічна мобільність за 

цією програмою базується на двосторонніх угодах ОДАУ із 2 європейськими 

університетами – Природничо-гуманітарним університетом м. Сьєдельце 

(Республіка Польща), Університетом ім. Ататюрк (Республіка Туреччина, м. 

Ерзурум). Номіновано на участь науково-педагогічних працівників та 

здобувачів ОДАУ: для стажування в Природничо-гуманітарний університет м. 

Сьєдельце (Республіка Польща); для навчання, стажування та викладання - в 

Університет ім. Ататюрк (Республіка Туреччина). 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 
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breakthrough in the development of an inclusive space» та «SportPoint - BG-UA 

Health Nations». У рамкову програму співпраці МОН України та Ради з 

наукових та технічних досліджень Республіки Туреччина подано проєкт на 

участь у конкурсі спільних українсько-турецьких науково-дослідних проєктів 

для реалізації у 2022–2023 рр. «Екомоніторинг медоносних бджіл за 

використання інноваційних засобів підвищення їх життєздатності і 

розмноження». Основні зусилля НПП Університету протягом 2021 року були 

спрямовані на отримання конкурентних результатів наукової, науково-

технічної та інноваційної діяльності. Протягом року співробітники 

Університету здійснювали наукову діяльність у рамках 18 господарсько-

договірних тем (табл. 6.4).  

Таблиця 6.4 

Господарсько-договірні теми ОДАУ в 2021 році 

Структурний 

підрозділ 
Кафедра Кількість 

Сума, 

тис. 

грн 

Всього, 

тис. 

грн 

Факультет геодезії, 

землеустрою та 

агроінженерії 

Геодезії, землеустрою та земельного 

кадастру 
2 35 

35 

 Агроінженерії - - 

Агробіо-

технологічний 

факультет 

 Захисту, генетики і селекції рослин 2 60 

155 
 Польових і овочевих культур 4 95 

 Садівництва, виноградарства, біології та 

хімії 
- - 

Факультет 

ветеринарної 

медицини 

 Хірургії, акушерства та хвороб дрібних 

тварин 
- - 

221 

 Фізіології,  патофізіології та біохімії  2 77 

 Нормальної і патологічної морфології та 

судової ветеринарії 
1 15 

 Ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи 2 31 

 Внутрішніх хвороб тварин і клінічної 

діагностики 
1 20 

 Епізоотології, паразитології та мікробіології 

ім. проф. Атамася В. Я. 
2 78 

ННІ біотехнології 

та аквакультури 

 Технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва 
1 55 

55 

 Генетики, розведення та годівлі с-г тварин - - 

Факультет 

економіки та 

управління 

 Економічної теорії і економіки 

підприємства 
- - 

20 
 Обліку і оподаткування - - 

 Менеджменту 1 20 

Усього 18 486 

 

 

Господарсько-договірна тематика є одним з найбільш перспективних 

способів залучення бізнес-капіталу в Університет. Механізми цієї роботи 

почали налагоджуватись лише у 2020 році та вже в поточному році це 
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дозволило залучити біля 500 тис. грн. до фонду Університету (у 2020 р. лише 

48 тис. грн). 

Відповідно до Закону України «Про наукову і науково-технічну 

діяльність» № 848-VIII від 26.11.2015, Університет у 2021 році провів перший 

етап Конкурсу відбору проєктів, за результатами якого роботу «Підвищення 

біобезпеки людини та домашніх тварин шляхом виявлення основних джерел 

зараження Toxoplasma gondii» було подано до МОН України для участі у 

другому турі Конкурсу. 

Університет проводить активну грантову діяльність в рамках реалізації 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва у м. Одеса 

Департаментом економічного розвитку Одеської міської ради. Подано два 

проєкти на конкурс «Кращий інноваційний проєкт» в номінаціях «Краща 

соціальна інновація» та «Краща інноваційна ідея»: «Інноваційна технологія 

обмеження поширення та чисельності нового небезпечного інвазійного 

шкідника – цикадки білої»; «Сіті фермер» - новий елемент міської економіки 

та інноваційна платформа аграрного майбутнього». Проєкт «Інноваційна 

технологія обмеження поширення та чисельності нового небезпечного 

інвазійного шкідника – цикадки білої» доцента Лариси ПОПОВОЇ оголошено 

переможцем (ІІІ призове місце у конкурсі «Кращий інноваційний проєкт»). 

 

 

7. ЗАХИСТ ПРАВ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ НА 

РЕЗУЛЬТАТИ НАУКОВОЇ ТА НАУКОВО-ТЕХНІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, 

ОТРИМАНІ ЗА РАХУНОК КОШТІВ ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 

Захист прав інтелектуальної власності регулюється нормами як 

національного законодавства, так і міжнародними нормативно-правовими 

актами. Відповідно до статті 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» від 23.12.1993 № 3792-XII, «Про охорону прав на промислові зразки» 

від 15.12.1993 № 3688-XII, «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі» 

від 15.12.1993 № 3687-XII. 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 (зі змінами та доповненнями), Постанови Кабінету Міністрів 

України «Про державну реєстрацію прав автора на твори науки, літератури і 

мистецтва» від 18.07.1995



 

96 

  

№ 532, «Про державну реєстрацію авторського права і договорів, які 

стосуються права автора на твір» від 27.12.2001 № 1756, «Деякі питання 

надання Міністерством освіти і науки і Державною службою інтелектуальної 

власності платних адміністративних послуг» від 30.05.2011 № 550. 

У 2021 році співробітники Університету приділяли значну увагу 

створенню об’єктів права інтелектуальної власності, що свідчить про високий 

рівень науково-технологічного потенціалу та є одним із ключових індикаторів 

технологічної конкурентоспроможності, інноваційної перспективності та 

інвестиційної привабливості. Інформація щодо оформлених та діючих 

охоронних документів співробітників Університету наведено у табл. 7.1. 

Співробітниками Університету у ДП «Український інститут інтелектуальної 

власності» зареєстровано 10 патентів на корисну модель, ще 3 заявки 

знаходяться на стадії оплати свідоцтва і 4 заявки на стадії експертизи. 

 

Таблиця 7.1. 

Перелік охоронних документів Університету 

п/н Захисний 

документ № 

Назва об’єкту інтелектуальної 

власності 
стан Примітки 

1 Патент на 
корисну 
модель № 
92475 

Спосіб контролю вуглеводного 

обміну у рисистих коней 
Зареєстровано 

На стадії 

поновлення 

2 Патент на 
корисну 
модель № 
104987 

Спосіб використання ферменту 

"Лізоцим" в складі преміксів для 

молодняку свиней 

Зареєстровано 
На стадії 

поновлення 

3 Патент на 
корисну 
модель № 
146432 

Спосіб використання суспензії 

хлорели в тваринництві 
Зареєстровано Патент діє 

4 Патент на 
корисну 
модель 
№148760 

Спосіб визначення токсичності 

курячих яєць 
Зареєстровано Патент діє 

5 Патент на 
корисну 
модель 
№149473 

Спосіб визначення токсичності 

м'яса рапана 
Зареєстровано 

Оплата за 

підтримання 

чинності 

6 Патент на 
корисну 
модель 
№148765 

Спосіб визначення токсичності 

м'яса кальмара 
Зареєстровано Патент діє 

7 Патент на 
корисну 
модель 
№148764 

Спосіб визначення токсичності 

м'яса каракатиці 
Зареєстровано Патент діє 

8 Патент на 
корисну 
модель № 
148763 

Спосіб визначення токсичності 

м'яса гребінця морського 
 

 
 

Зареєстровано Патент діє 

https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274485
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=274485
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=278063
https://base.uipv.org/searchINV/search.php?action=viewdetails&IdClaim=278063
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п/н Захисний 

документ № 

Назва об’єкту інтелектуальної 

власності 
стан Примітки 

9 Патент на 

корисну 

модель № 

148762 

Спосіб визначення токсичності 

м'яса восьминога 
Зареєстровано Патент діє 

10 Патент на 

корисну 

модель № 

148761 

Спосіб визначення токсичності 

м'яса устриць 
Зареєстровано Патент діє 

11 Заявка на 

корисну 

модель № 

u2021 01638 

Спосіб визначення токсичності 

м'яса мідій 

Оплата 

свідоцтва 

На стадії 

реєстрації 

12 Заявка на 

корисну 

модель № 

u2021 01644 

Спосіб визначення токсичності 

м'яса забійних тварин 

Оплата 

свідоцтва 

На стадії 

реєстрації 

13 Заявка на 

корисну 

модель № 

u2021 01646 

Спосіб визначення токсичності 

м'яса рапана 

Оплата 

свідоцтва 

На стадії 

реєстрації 

14 Заявка на 

корисну 

модель № 

u2021 06294 

Пристрій для переддоїльної 

обробки вимені великої рогатої 

худоби 

Подання 

заявки 

На стадії 

реєстрації 

15 Заявка на 

корисну 

модель № 

u2021 06282 

Пристрій для обробки вимені 

корів у доїльних апаратах 

Подання 

заявки 

На стадії 

реєстрації 

16 Заявка на 

корисну 

модель № 

u2021 04492 

Спосіб посмертної 

(післязабійної) діагностики 

токсоплазмозу у тварин 

Подання 

заявки 

На стадії 

реєстрації 

17 Заявка на 

корисну 

модель 

Спосіб розміщення 

сільськогосподарських культур в 

короткоротаційній сівозміні в 

умовах південного степу України 

Подання 

заявки 

На стадії 

визначення 

номеру 

заявки 

 

У науковій літературі до об’єктів права інтелектуальної власності також 

відносять авторське право. Протягом поточного року співробітниками 

Університету до ДП «Український інститут інтелектуальної власності» подано 

6 заявок на авторське право на науковий товар (табл. 7.2) 

.
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Таблиця 7.2. 

Перелік поданих заявок у 2021 році на авторське право 

п/н Стан Назва об’єкту інтелектуальної власності Примітки 

1 Отримання 

свідоцтва на 

авторське 

права на 

службовий твір  

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Адаптивні системи землеробства» 

для студентів агробіотехнологічного факультету другого 

(магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 201-

Агрономія 

Подання 

заявки 

2 Отримання 

свідоцтва на 

авторське 

права на 

службовий твір 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Технічні культури» для студентів 

агробіотехнологічного факультету першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти спеціальності 201-

«Агрономія» 

Подання 

заявки 

3 Отримання 

свідоцтва на 

авторське 

права на 

службовий твір 

Методичні вказівки «Технічні культури» щодо виконання 

лабораторно-практичних робіт для здобувачів вищої освіти 

освітнього рівня «бакалавр» спеціальності 201-

«Агрономія» денної форми навчання 

Подання 

заявки 

4 Отримання 

свідоцтва на 

авторське 

права на 

службовий твір 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Теоретична та прикладна 

гербологія» для студентів агробіотехнологічного 

факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 201-«Агрономія» 

Подання 

заявки 

5 Отримання 

свідоцтва на 

авторське 

право на 

службовий твір 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Кормовиробництво і луківництво» 

для студентів агробіотехнологічного факультету 

спеціальності 201-«Агрономія» 

Подання 

заявки 

6 Отримання 

свідоцтва на 

авторське 

права на 

службовий твір 

Методичні вказівки щодо організації самостійної роботи з 

навчальної дисципліни «Управління чисельністю бур’янів 

в агрофітоценозах» для студентів агробіотехнологічного 

факультету другого (магістерського) рівня вищої освіти 

спеціальності 202-«Захист і карантин рослин» 

Подання 

заявки 

 

Підготовлено проєкт методичних рекомендацій щодо підготовки 

матеріалів для реєстрації винаходу, корисної моделі, захисту авторського 

права – отримання авторських свідоцтв.  

 

 

8. ЗАСТОСУВАННЯ НОВИХ НАУКОВИХ, НАУКОВО-

ТЕХНІЧНИХ ЗНАНЬ ПІД ЧАС ПІДГОТОВКИ КАДРІВ З ВИЩОЮ 

ОСВІТОЮ 

 

Застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки кадрів з вищою освітою здійснюється відповідно до чинного 

законодавства України, зокрема Конституції України, Законів України «Про 

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

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#_blank
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1060-12#_blank
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/2984-14#_blank
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01.07.2014, «Про наукову і науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 

26.11.2015, наказів Міністерства освіти і науки України та інших норм нашої 

країни. 

В Університеті приділяють велику увагу удосконаленню сучасної 

моделі підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів. В умовах 

сьогодення за глобальної інформатизації актуальним завданням ОДАУ є 

формування нової концепції навчання з переосмисленням методичних 

підходів у ході навчання. Зміни мають відбуватись в напрямі поглиблення 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти та формуванні у них наукового 

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

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

насамперед від ефективної адаптації цієї галузі до ринкових перетворень. 

З грудня 2019 року в ОДАУ за ініціативи ректора Університету 

відновлено діяльність наукового студентського товариства. 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 35, до роботи 

в яких залучено 474 здобувачі вищої освіти. Науково-дослідна робота 

здобувачів вищої освіти є ефективним методом підготовки якісно нових 

фахівців у вищій школі. Вона розвиває творче мислення, індивідуальні 

здібності, дослідні навички здобувачів, дозволяє здійснювати підготовку 

ініціативних фахівців, розвиває наукову інтуїцію, творчий підхід до 

сприйняття знань і практичне застосування їх для вирішення завдань і 

наукових проблем.  

Впродовж 2020-2021 навчального року проведено біля 30 зібрань 

студентського наукового товариства, на яких розглядали питання відповідно 

до затвердженого плану. Затвердився постійний склад Товариства який 

включає по п‘ять здобувачів з кожного факультету та інституту. Навесні 2021 

року члени Товариства відвідали міжнародний конгрес Usava VNAU (м. 

Вінниця). Членами Товариства подано проєкт «Eco Glasses» (здобувач 3 курсу 

Анна ШАМОТІЙ). На засіданнях студентського наукового товариства серед 

іншого розглядались питання наукових публікацій, правил їх оформлення і 

подачі до журналів. Члени Товариства систематично приймали участь у 

організації і проведенні різних заходів, зокрема online конференцій 

Університету. 

Моніторингова оцінка результатів та застосування інноваційної 

діяльності науково-педагогічних працівників в Університеті здійснюється на 

основі системи показників за напрямами наукової, навчально-методичної 

роботи та інших видів діяльності. Оцінка результатів інноваційної діяльності 

НПП, та структурних підрозділів Університету здійснюється відповідно до 

Положення про рейтингове оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників кафедри, факультету/інституту Одеського державного аграрного 

університету. За результатами моніторингу інноваційної діяльності кафедр за 

2020-2021, проведеного у вересні 2021 року складено рейтингові списки. За 
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результатами моніторингу І місце серед структурних підрозділів зайняв ННІ 

біотехнології та аквакультури (з результатом 1,46 бали), ІІ місце – Інженерно-

економічний факультет (який в подальшому реорганізовано у факультет 

геодезії, землеустрою та агроінженерії і факультет економіки і управління) і 

ІІІ місце – Агробіотехнологічний факультет (Рис 8.1.). 

 

 
Рис. 8.1. Результати оцінювання інноваційної діяльності 

структурних підрозділів ОДАУ у 2020-2021 н.р. 

 

Метою моніторингу інноваційної діяльності кафедр, що був проведений 

у вересні 2021 року було підвищення результативності освітньої і наукової 

діяльності кафедр через забезпечення здорової конкуренції між ними та 

підвищення мотивації щодо впровадження інновацій в науково-дослідну та 

освітню діяльність. За результатами моніторингу інноваційної діяльності 

кафедр Університету І місце займає кафедра агроінженерії (з результатом 1,53 

бали), ІІ місце – кафедра технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва (з результатом 1,51 бали) і ІІІ місце – кафедра геодезії та 

природокористування (наразі – кафедра геодезії, землеустрою та земельного 

кадастру,- з результатом 1,51 бали). Слід відмітити високі результати 

моніторингової оцінки також у кафедр генетики, розведення та годівлі тварин 

і кафедри економічної теорії та економіки підприємств.  

 

IV місце

(1,08 бали)

ІІ місце

(1,29 бали)

І місце

(1,46 бали)

ІІІ місце

(1,14 бали)

Факультет ветеринарної 

медицини

Інженерно-економічний 

факультет

ННІ біотехнології та 

аквакультури

Агробіотехнологічний 

факультет
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Рис. 8.2. Результати оцінювання інноваційної діяльності кафедр 

ОДАУ у 2020-2021 н.р. 

 

Викладання навчальних дисциплін в Університеті включає висвітлення 

сучасних знань, що забезпечується ознайомленням здобувачів з останніми 
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досягнень. Використання наукових результатів у освітньому процесі 

забезпечує формування у здобувачів наукового та критичного мислення, 

вміння виявляти та вирішувати практичні задачі.  

В ОДАУ зі здобувачами вищої освіти систематично проводяться лекції і 

семінари з наукової тематики, зокрема із написання наукових статей, 

академічній доброчесності, з організації і методології наукових досліджень. 

До цих заходів залучаються як співробітники Університету, так і експерти з 

наукових установ України і зарубіжжя. 

Викладачі Університету систематично залучають здобувачів до 

дослідницької діяльності. Особливо ефективно така робота ведеться у 

наукових гуртках кафедр Університету.  

Важливе місце в реалізації  наукової складової підготовки здобувачів 

вищої освіти займає керівництво магістерськими дипломними роботами, в 

результаті чого відбувається залучення здобувачів до реалізації проєктів, що 

знаходяться у сфері наукових інтересів НПП. Протягом реалізації наукового 

проєкту магістранти вивчають інформацію про стан проблеми, шляхи її 

розв’язання.  

Таким чином, впровадження результатів наукових досліджень НПП у 

освітній процес є невід’ємною складовою отримання вищої освіти в 

Університеті. Створені умови сприяють формуванню наукового, 

інноваційного мислення здобувачів, що є запорукою отримання 

висококваліфікованих кадрів для галузей господарського комплексу країни.  

 

 

9. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ВІДПОВІДНО ДО 

СТАНДАРТІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Освітній процес в ОДАУ провадиться та регламентується чинним 

законодавством України у сфері освітньої діяльності і суміжних галузях, 

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

освіту»               № 1556-VII від 01.07.2014 та основних чинних нормативно-

правових актів Кабінету Міністрів України, Міністерства освіти і науки 

України щодо підготовки здобувачів вищої освіти за чотирма відповідними 

рівнями вищої освіти. Освітній процес Університету базується на Положенні 

про організацію освітнього процесу в Одеському державному аграрному 

університеті (нова редакція), відповідно до якого розроблені інші положення, 

що регламентують питання забезпечення якості освіти, розробки та 

забезпечення освітніх програм, студентоцентричні підходи до навчання 

здобувачів вищої освіти, норми викладання та оцінювання. 

Для забезпечення можливості в подальшому проводити освітній процес 

за всіма освітніми програмами та рівнями освіти відповідно до плану 

проходження акредитації у 2022 році планується акредитація освітніх 

програм, визначених у таблиці 9.1. 
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Таблиця 9.1. 

План акредитації освітніх програм на 2022 рік 

№ Освітні програми Ступінь освіти 

1.  Менеджмент Доктор філософії 

2.  Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Доктор філософії 

3.  Економіка Бакалавр 

4.  Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва 

Молодший бакалавр 

З метою розширення переліку надання освітніх послуг та забезпечення 

ступневості освіти в Одеському державному аграрному університеті 

проводиться робота з ліцензування за напрямами, визначеними у таблиці 9.2. 

Таблиця 9.2. 

План ліцензування в ОДАУ на 2022 рік 

№ Спеціальність Ступінь освіти 

1.  Менеджмент Молодший бакалавр 

2.  Геодезія та землеустрій Молодший бакалавр 

3.  Агрономія Молодший бакалавр 

Також з метою надання освітніх послуг у сфері професійно-технічної 

освіти в рамках ОДАУ створений відокремлений структурний підрозділ - 

Одеський професійний ліцей Одеського державного аграрного університету, 

робота якого направлення на ліцензування робітничих професій «Оператор з 

ветеринарного оброблення тварин», «Тракторист», «Конторський (офісний) 

службовець (реєстрація та облік)» завершення ліцензування яких заплановано 

у 2022 році. 

Відповідно до плану внутрішнього забезпечення якості вищої освіти 

2021 рік був часом підготовки та проведення самоаналізів щодо можливості 

провадження освітньої діяльності для всіх освітніх програм і спеціальностей, 

які подані на ліцензування та акредитацію. 

Для вдосконалення освітнього процесу щочетверга на базі усіх 

факультетів, навчально-наукового інституту та коледжу були проведені 

зустрічі з фахівцями-практиками які співпрацюють з Університетом для 

здобувачів вищої освіти, де розкриваються відмінності теоретичного навчання 

та реалії роботи за обраною професію (Таблиця 9.3.). 
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Таблиця 9.3. 

Зведена інформація щодо зустрічей з фахівцями-практиками у 2021 

в ОДАУ 

Ім’я та 

прізвище 

фахівця 

Посада  Тематика 

зустрічі 

Валерій 

ДУБРОВІН 

Менеджер з вуглецевого землеробства 

компанії Сингента, к. с.-г. наук 

Вуглецеве землеробство 

Світлана 

КОРСУН  

 

Директор інституту прикладної 

біотехнології, док. с.-г.наук 

Біопрепарати – ефективний 

інструмент в агротехнології 

Роль біодеструкторів в 

агрономії 

Ірина 

КОЛМОГОРОВА  

 

Викладач Чорноморського морського 

фахового коледжу, кандидат економ. 

наук, доцент 

Мотивація як складова 

кар'єрного росту 

Григорій МОРОЗ Завідувач агрохімічної лабораторії СФГ 

«Балкани», к.геогр.н. 

Новітні технології в 

дослідженні ґрунтів 

Ольга 

АНТИПЕНКО 

Менеджер компанії, 

Програма ZAV GERMANY 

 

Практика за кордоном: 

можливості для студентів 

агрономічних 

спеціальностей 

Олександр 

СУЛТИК 

Технічний експерт компанії Сингента Цифрові технології в 

агрономії 

Іван КОМЕРЗАН Головний інженер компанії «ЕНЕЙТІ» Система стрічкового 

землеробства за технологією 

Mzuri Pro-Til 

Володимир 

ЗОЛОТУХІН 

Генеральний директор компанія Nature 

Technologies 

Використання сонячної 

енергії в сільському 

господарстві 

Використання енергії вітру в 

сільському господарстві 

Іван КОМЕРЗАН  Головний інженер компанія «ЕНЕЙТІ» Система стрічкового 

землеробства за технологією 

Mzuri –Nou-Til 

Універсальні, точні та 

екологічні машини для 

обробки ґрунту за 

технологією Mzuri Pro-Til 

Олексій ДІДУР Інженер корпорації АМАКО Вирощування цукрових 

буряків та технологічний 

комплекс машин 

Святослав 

ЖИЛА 

Генеральний директор компанії Best 

Water Technology 

Очищення води в сільському 

господарстві 

Петро ШВАЙКА Головний інженер слобожанської 

Промислова Компанія 

Ремонт комбайнів 

вітчизняного виробництва 

Андрій 

ПИЛИПЧУК 

Головний інженер-конструктор, компанії 

«Агро СМАЛ» 

Ґрунтообробна техніка для 

комплексної обробки ґрунту 

Петро ШВАЙКА Головний інженер слобожанської 

Промислова Компанія 

Ремонт комбайнів 

іноземного виробництва 
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Ім’я та 

прізвище 

фахівця 

Посада  Тематика 

зустрічі 

Олександр 

ЗЕЛЕНІН 

Інженер компанії «НЬЮ ХОЛЛАНД 

Україна» 

Зернозбиральні комбайни 

роторного типу 

Станіслав 

ПЕТРОВ  

Генеральний директор ТОВ 

«Агромоторс» 

Діагностування двигунів 

тракторів іноземного 

виробництва 

Ольга ЗАЯЦЬ   Менеджер компанії ELVORTI Історія компанії ELVORTI 

Світлана КУЛИК Начальник відділу кадрів компанії 

ELVORTI 

Практичне навчання в 

компанії ELVORTI 

Олександр 

ХРИСТЮК 

Головний проєктувальник компанії 

«GOR-STAL UKRAINE» 

Будівництво комплексів для 

зберігання с/г продукції 

Олександр 

ЗЕЛЕНІН 

Інженер компанії «НЬЮ ХОЛЛАНД 

Україна» 

Зернозбиральні комбайни 

клавішного типу 

Денис 

МАТВІЙЧУК 

Головний інженер Агрокомпанії «ECO-

TECH UKRAINE» 

Збирання зернових культур 

без втрат 

Ольга ЗАЯЦЬ та 

Вадим 

ІЛЬЧЕНКО 

Менеджер компанії ELVORTI та Інженер 

компанії ELVORTI 

Проєктування прототипів 

техніки ELVORTI, сучасні 

напрямки розвитку 

проєктування 

Оприскувачі ELVORTI 

Зернові сівалки ELVORTI, 

сучасні напрямки розвитку 

Пропашні сівалки ELVORTI, 

сучасні напрямки розвитку 

Станіслав 

ПЕТРОВ  

Генеральний директор ТОВ 

«Агромоторс» 

Ремонт двигунів тракторів 

іноземного виробництва 

Юрій САРАТ  Головний інженер компанії Агрокалина Ґрунтообробна техніка, 

сучасні напрямки розвитку 

Дмитро ЖМАК Провідний менеджер дощувальної 

техніки Valley на півдні України 

Новітня дощувальна техніка, 

її ресурсо- та 

енергозбереження 

Зоя БОБКОВА Інженер-землевпорядник приватного 

підприємства «Фірма «Інженер» 

Донецька область, місто Бахмут 

Актуальні проблеми геодезії, 

землеустрою та кадастру – 

Інвентаризація земель 

Іван ЛОЙКО  Сертифікований інженер-

землевпорядник МПП «Землеустрій» 

Право на працю і 

сертифікація інженера-

землевпорядника та інші 

питання 

Anetta 

ZIELIŃSKA  

Profesor doktor habilitowany, doktor 

honoris causa Wyższej Szkoły Handlowej 

we Wrocławiu, Poland (Університету 

бізнесу у Вроцлаві). 

«Практичне застосування 

переробки на прикладі 

upcycling у будівництві». 
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Ім’я та 

прізвище 

фахівця 

Посада  Тематика 

зустрічі 

Наталя СЕНЧУК Директор ДНЗ Гадяцького аграрного 

училища, член асоціації бджолярів 

України, голова спілки пасічників 

Полтавської області 

Технологія виробництва 

рідкого золота 

Представники 

підприємства 

Royal Canin Курс «Основи дієтології 

собак та котів» 

Євгенія ВАЩИК Доцент кафедри ветеринарної медицини 

та фармації Національного 

фармацевтичного університету, д. вет.н., 

доцент  

Pseudomonas aeruginosa як 

представник пріоритетної 

групи бактерій з множинною 

антибіотико-резистентністю 

Ірина 

ПОДГОРНА 

Лікар ветеринарної медицини, спеціаліст 

з грумінгу, власник грумінг-салону 

«Jazz» 

Зоостиль 

Dr. Mohammad 

Bazaei 

Ветеринарний лікар Medical and surgical 

management of brain injury in 

pet 

Юлія ГУРІНА Лікар ветеринарної медицини, член 

VECCS/EVECCS, керівник відділу РІТ 

ветеринарної клініки «Ексвет» 

Проблеми 

антибіотикорезистентності у 

ветеринарії 

Іван ЯЦЕНКО Провідний науковий співробітник 

лабораторії криміналістичних 

досліджень ННЦ «Харківський НДІ 

судових експертиз ім. засл. проф. М. С. 

Бакаріуса», судовий експерт, д.вет.н., 

професор 

Адміністративна та 

кримінальна 

відповідальність лікарів 

ветеринарної медицини 

Дмитро 

МОРОЗЕНКО 

Лікар ветеринарної медицини, лікар-

гастроентеролог, член Європейської 

асоціації порівняльної гастроентерології 

(ESCG) 

завідувач кафедри ветеринарної 

медицини та фармації НФУ (Харків), 

д.вет.н., професор 

Клінічна оцінка результатів 

дослідження сечі в практиці 

лікаря ветеринарної 

медицини 

Олександр 

ТАСМАСИС  

Голова районної ради Тарутинського 

району 7-8 скликань 

Управління в органах 

місцевого самоврядування 

Іван ШОМПОЛ 

 

Керівник з напряму прямих продажів 

регіонального центру Банку 

«Південний» 

Управління продажами в 

банку 

Галина 

ХАБАРОВА  

Завідувач методичного кабінету 

комунальної установи «Роздільнянський 

центр освіти» 

Сучасний менеджмент у 

закладах освіти 

Максим 

НІКОНОВ  

 

Координатор Міжнародного 

інформаційного центру (IIC Ukraine) 

Перспективи стажування в 

аграрних підприємствах 

Європи, Північної Америки, 

Австралії та Нової Зеландії 
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Ім’я та 

прізвище 

фахівця 

Посада  Тематика 

зустрічі 

Вікторія 

ВОЛОШИНОВА 

Засновник. Туристичний комплекс 

Етнопарку «Нью-Васюки» 

Досвід започаткування 

сімейного бізнесу 

Тетяна 

КОРОЛЕНКО 

Начальник відділу з питань управління 

персоналом.  

Білгород-Дністровська районна державна 

адміністрація Одеської області 

Знайомство з Національним 

агентством України з питань 

державної служби 

Артем БАХТИН Директор ТОВ «Еко ЛЕНД» Діяльність, облік і 

оподаткування на 

підприємстві 

Роман 

КИРИЛЕНКО 

Спеціаліст Державної податкової служби 

в Одеській області 

Робота державної податкової 

служби в Одеській області 

 

З метою забезпечення якості надання освітніх послуг було розроблене 

Положення про організацію та проведення опитування стосовно якості 

освітнього процесу, відповідно до якого сектором забезпечення якості освіти 

навчально-методичного відділу було проведено моніторинг зацікавлених осіб 

освітнього процесу щодо якості надання освітніх послуг, діяльності 

студентського самоврядування та соціальних і побутових потреб для 

здобувачів вищої освіти які проживають у гуртожитках (Рис 9.1.), відповідно 

до якого було проведення засідання Науково-методичної ради щодо 

можливостей покращення якості надання освітніх послуг та оптимізації 

освітніх програм з урахуванням побажань здобувачів вищої освіти. 

Для забезпечення контролю за якістю викладання та контролю 

залишкових знань був проведений ректорський контроль знань за 2020-2021 

навчальний рік. 

Також у звітному році з метою підвищення обізнаності здобувачів вищої 

освіти були проведенні лекції щодо академічної доброчесності для 

забезпечення свідомості серед здобувачів освіти щодо порушень даних 

принципів та розуміння відповідальності за плагіат. 

Була кардинально змінена процедура вільного вибору дисциплін, 

механізм якої надає більш широкий вибір освітніх компонентів для вивчення 

здобувачами вищої освіти та зменшить вплив адміністрації на свідомість під 

час вибору освітніх компонентів.  
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Рис. 9.1. Результати моніторингу серед здобувачів 

 

Освітні програми Одеського державного агарного університету 

ґрунтуються на ліцензійних умовах провадження освітньої діяльності та на 

стандартах вищої освіти, затверджених Міністерством освіти і науки України 

(таблиця 9.4.) 
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Таблиця 9.4. 

Відповідність освітніх програм затвердженим стандартам вищої 

освіти 

№ 

з/п 

Освітня програма Ступінь 

вищої освіти 

Розроблена з урахуванням стандарту 

1.  Агрономія Бакалавр 05.12.2018  № 1339 

2.  Агрономія Магістр 17.11.2020 № 1420 

3.  Агрономія Доктор 

філософії 

Стандарт вищої освіти відсутній. 

Відповідає тимчасовому стандарту 

Одеського державного аграрного 

університету 

4.  Агроінженерія Бакалавр 05.12.2018 р. № 1340 

5.  Агроінженерія Магістр 10.07.2019 р. № 965 

6.  Ветеринарна медицина Магістр 24.04.2019 р. № 558 

7.  Ветеринарна медицина Доктор 

філософії 

Стандарт вищої освіти відсутній. 

Відповідає тимчасовому стандарту 

Одеського державного аграрного 

університету 

8.  Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Магістр 24.04.2019 р. № 548 

9.  Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 

Доктор 

філософії 

Стандарт вищої освіти відсутній. 

Відповідає тимчасовому стандарту 

Одеського державного аграрного 

університету 

10.  Геодезія та землеустрій Бакалавр 11.05.2021 р. № 517 

11.  Геодезія та землеустрій Магістр Стандарт вищої освіти відсутній. 

Відповідає тимчасовому стандарту 

Одеського державного аграрного 

університету 

12.  Громадське здоров’я Бакалавр 04.08.2020 р. № 1000 

13.  Громадське здоров’я Магістр 12.12.2018 р. № 1383 

14.  Економіка Бакалавр 13.11.2018 р. № 1244 

15.  Економіка Магістр 04.03.2020 р. № 382 

16.  Захист і карантин 

рослин 

Бакалавр 22.12.2018 р. № 1442 

17.  Захист і карантин 

рослин 

Магістр 24.11.2020 р. № 1456 

18.  Менеджмент Бакалавр 05.12.2018 р. № 1338 

19.  Менеджмент Магістр 10.07.2019 р. № 959 

20.  Менеджмент Доктор 

філософії 

Стандарт вищої освіти відсутній. 

Відповідає тимчасовому стандарту 

Одеського державного аграрного 

університету 

21.  Облік і оподаткування Бакалавр 19.11.2018 р. № 1260 

22.  Облік і оподаткування Магістр 10.07.2019 р. № 958 

23.  Садівництво та 

виноградарство 

Бакалавр 

 

  

29.10.2018 р. № 1167 

24.  Садівництво та 

виноградарство 

Магістр 17.11.2020 р. № 1419 
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№ 

з/п 

Освітня програма Ступінь 

вищої освіти 

Розроблена з урахуванням стандарту 

25.  Технологія виробництва 

і переробки продукції 

тваринництва 

Молодший 

бакалавр 

Розроблено з урахуванням 21.12.2018 р. 

№ 1432 

26.  Технологія виробництва 

і переробки продукції 

тваринництва 

Бакалавр 21.12.2018 р. № 1432 

27.  Технологія виробництва 

і переробки продукції 

тваринництва 

Магістр 26.03.2021 р. № 389 

28.  Технологія виробництва 

і переробки продукції 

тваринництва 

Доктор 

філософії 

Стандарт вищої освіти відсутній. 

Відповідає тимчасовому стандарту 

Одеського державного аграрного 

університету 

 

Відповідність освітніх програм затвердженим стандартам вищої освіти 

перевіряється сектором забезпечення якості вищої освіти навчально-

методичного відділу. 

Для забезпечення взаємного обміну досвідом під час викладання та 

покращення методики викладання, науково-педагогічні працівники на 

внутрішньокафедральному та міжкафедральному рівнях проводять взаємні 

відвідування занять. Також у освітній процес впроваджуються нові методики 

та підходи до викладання дисциплін, такі як: фасилітація, гейміфікація, 

воркшоп, командний квест та інші.  

 Освітній процес ОДАУ відбувається відповідно до затверджених 

розкладів занять, екзаменаційних сесій та розкладів роботи екзаменаційних 

комісій, контроль за виконанням яких проводиться навчально-методичним 

відділом. 

 

 

10. ДОТРИМАННЯ ПРАВ ТА ЗАКОННИХ ІНТЕРЕСІВ ОСІБ  

З ОСОБЛИВИМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Права та інтереси осіб з особливими потребами дотримуються в 

Університеті шляхом реалізації виконання вимог національного та 

міжнародного законодавства. Університет діє у відповідності до положень, що 

визначені нормативно-правовими актами, основними з яких є Конвенція 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» від 16.12.2009 № 1767-VI; Конституція 

України; Закони України: «Про реабілітацію осіб з інвалідністю в Україні» від 

06.10.2005  
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№2961-IV, «Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в Україні» 

від 21.03.1991№ 875-XII, «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-VIII, «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 №1556-VII, «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

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

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» від 

28.02.1991 №796-XII; локальні нормативно-правові акті Університету, 

зокрема: Колективний договір Університету на період 2019-2023 роки, 

затверджений Конференцією трудового колективу Університету (протокол № 

39 від 06.03.2019), зареєстрований Департаментом праці та соціальної 

політики Одеської міської ради від 28.03.2019 № 11/95-85; Правила 

внутрішнього трудового розпорядку Одеського державного аграрного 

університету, схвалені Конференцією трудового колективу Одеського 

державного аграрного університету (протокол №39 від 06.03.2019), 

затверджені 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, затверджене 

наказом №403 від 17.12.2019, Положення про організації інклюзивного 

навчання осіб з особливими освітніми потребами у Одеському державному 

аграрному університеті, затверджене наказом від 28.08.2020 №238-заг. 

Університет створює умови спеціального доступу до приміщень 

Університету, забезпечує супровід осіб з особливими освітніми потребами.  

Правилами прийому для здобуття вищої освіти в ОДАУ у 2021 році, 

затвердженими Вченою радою Університету (протоколи №4 від 23.12.2020, 

№9 від 10.06.2021) визначено (далі – Правила прийому), 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. 

Також, Правилами прийому передбачено для вступників з числа осіб з 

порушенням зору, які використовують(вали) 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 серпня 2016 року № 

1027/900, зареєстрованого у Міністерстві юстиції України 27 грудня 2016 року 

за № 1708/29838, вступні випробування з географії, фізики, хімії, англійської, 

іспанської, німецької та французької мов проводяться у закладі вищої освіти. 

Правила прийому Університету містять положення, за яким під час 

вступу на навчання для здобуття ступеня магістра за усіма спеціальностями 

мають спеціальні умови особи, які не можуть взяти участі в єдиному 

вступному іспиті через наявність у них захворювань (зазначених у Переліку 

захворювань та патологічних станів, що можуть бути перешкодою для 

проходження зовнішнього незалежного оцінювання, затвердженому наказом 

Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров’я 
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України від 29 серпня 2016 року № 1027/900, зареєстрованому в Міністерстві 

юстиції України 27 грудня 2016 року за № 1707/29837), а також особи, які для 

виконання єдиного вступного іспиту потребують створення інших особливих 

умов, ніж зазначені у Переліку особливих (спеціальних) умов, що 

створюються для осіб з особливими освітніми потребами в пунктах 

проведення зовнішнього незалежного оцінювання (затвердженому наказом 

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

від 29 серпня 2016 року № 1027/900).  

Університет, в рамках бюджетного фінансування, вживає всіх можливих 

заходів щодо практичної реалізації інклюзивного навчання - втілення в 

сьогоденне життя системи освітніх послуг, гарантованих державою, що 

базується на принципах недискримінації, врахуванні багатоманітності 

людини, ефективного залучення та включення до освітнього процесу всіх його 

учасників. 

Метою інклюзивного навчання, яке є частиною освіти Університету, є 

створення для людини середовища, в якому вона не має відчувати себе іншою 

та виключеною з освітніх, культурних і соціальних процесів. Інклюзивне 

навчання здобувачів освіти в Університеті базується на принципах 

недискримінації, врахування багатоманітності людини, ефективного 

залучення та включення до освітнього процесу всіх його учасників, що 

перекликається із вимогами чт. 20 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 

№ 2145-VIII.  

У відповідності до Порядку організації інклюзивного навчання у 

закладах вищої освіти, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України 

№635 від 10.07.2019, і Положення про організації інклюзивного навчання осіб 

з особливими освітніми потребами у Одеському державному аграрному 

університеті (затвердженого наказом від 28.08.2020 №238-заг), 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) та/або висновку про комплексну психолого-

педагогічну оцінку розвитку особи (за наявності), що надається інклюзивно-

ресурсним центром. 

У минулому звітному році Університетом було прийнято Положення 

про організацію інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами, затверджене 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 «Публічна інформація» розділ «Студентоцентричне 

навчання, викладання та оцінювання», за яким Університет продовжує і в 2021 

http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennya-pro-inklyuzyvne-navchannya-Word.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennya-pro-inklyuzyvne-navchannya-Word.pdf
http://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/09/polozhennya-pro-inklyuzyvne-navchannya-Word.pdf
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році забезпечувати 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.  

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.  

Щодо проведених заходів в розрізі дотримання інтересів осіб з 

особистими потребами: 

- Навчальний корпус № 1, вул. Канатна, 99 – встановленні необхідні 

інформаційні покажчики згідно з правилами та нормами ДБН. 

- Навчальний корпус № 2, вул. Пантелеймонівська, 13 – 

безперешкодний доступ до об’єкту з центрального входу, встановленні 

необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами та нормами ДБН. 

- Навчальний корпус №3, вул. Краснова, 3 а – центральний вхід 

оснащений пандусом, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно 

з правилами та нормами ДБН.  

- Навчальний корпус № 4, пров. Матросова, 6 – центральний вхід 

оснащений пандусом, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно 

з правилами та нормами ДБН, встановлена кнопка виклику вахтера (за умови 

необхідності допомоги). 

- Гуртожиток № 1, вул. Семінарська, 9 - безперешкодний доступ до 

об’єкту з центрального входу, встановленні необхідні інформаційні 

покажчики згідно з правилами та нормами ДБН. 

- Гуртожиток № 4, вул. Героїв Крут, 17 - центральний вхід оснащений 

пандусом, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами 

та нормами ДБН. 

- Гуртожиток № 5, вул. Канатна, 98 - центральний вхід оснащений 

пандусом, встановленні необхідні інформаційні покажчики згідно з правилами 

та нормами ДБН, встановлена кнопка виклику вахтера (за умови необхідності 

допомоги). 

Наразі отримано технічний звіт (№032 від 28.12.2021) про проведення 

технічного обстеження будівель ОДАУ на відповідність державним 

будівельним нормам, правилам і стандартам щодо визначення доступності для 

осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення від ліцензованого 

експерта з питань технічного обстеження будівель і споруд та сертифікат 

відповідності будівель, приміщень та прилеглих територій гуртожитку №1 та 

навчального корпусу №3 для відповідних груп населення. 
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11. СТАБІЛЬНЕ ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНЕ СТАНОВИЩЕ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ 

МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

(ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), ДОТРИМАННЯ ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА 

ПІД ЧАС НАДАННЯ В КОРИСТУВАННЯ ІНШИМ ОСОБАМ 

ЗАЗНАЧЕНОГО МАЙНА 

 

Основні напрями бюджетної політики ОДАУ на 2021 рік відповідають 

нормам Бюджетного кодексу України, нормативним та стратегічним 

документам Уряду та органів виконавчої влади. 

Облікова політика університету визначає методи оцінки, обліку, 

процедури та основні принципи бухгалтерського обліку і фінансової звітності, 

визначені Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність 

в Україні» № 996-XIV від 16.07.1999.  

Обрана, затверджена наказом ректора ОДАУ та погоджена відповідно 

до законодавства облікова політика застосовується постійно. Зміни до 

облікової політики вносяться лише у випадках, передбачених національними 

положеннями (стандартами) бухгалтерського обліку в державному секторі та 

обов'язково обґрунтовуються і розкриваються у фінансовій та бюджетній 

звітності. В поточному році ухвалене Вченою радою Університету, 

затверджене наказом ректора №109-заг від 25.03.2021 та погоджене з 

Міністерством освіти та науки України Положення про облікову політику 

Одеського державного аграрного університету в новій редакції.  

Стабільне фінансово-економічне становище університету 

забезпечується за рахунок фінансування з Державного бюджету України та за 

рахунок власних надходжень, які включають науково-дослідницькі послуги за 

рахунок укладення господарських договорів; орендну плату; послуги з 

контрактного навчання, підготовки, перепідготовки, підвищення кваліфікації 

кадрів; послуги з проживання у гуртожитках; надходження благодійних 

внесків; доходи від реалізації металобрухту, макулатури тощо. 

У 2021 році, згідно із затвердженим Міністерством освіти і науки 

України кошторисом заплановано отримати 81,8 млн. грн., в тому числі за 

загальним фондом 40,7 млн. грн. за спеціальним фондом (власні надходження) 

41,1 млн. грн (Таблиця 11.1.). Використання коштів загального фонду 

кошторису за 2021 рік наведено у таблиці 11.2. 
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Таблиця 11.1. 

План використання коштів на 2021 рік (зі змінами), грн 

Показники Загальний фонд Спеціальний 

фонд 

Разом 

млн. грн. % млн. грн. % млн. грн. % 

Видатки, всього 40,7 100,0 41,1 100,0 81,8 100,0 

з них             

оплата праці та нарахування на 

неї 
29,6 72,6 29,3 71,4 58,9 72,1 

придбання предметів 

постачання та матеріалів 
0,2 0,5 2,4 5,9 2,6 3,2 

послуги та роботи сторонніх 

організацій 
0,1 0,2 2,2 5,4 2,3 2,8 

податки    0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 

відрядження   0,0 0,1 0,3 0,1 0,1 

комунальні послуги 3,6 8,8 6,5 15,7 10,1 12,3 

придбання обладнання та 

предметів довгострокового 

користування 

  0,0 0,5 1,2 0,5 0,6 

стипендії 5,0 12,3 0,0 0,0 5,0 6,1 

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

Таблиця 11.2. 

Використання коштів 

загального фонду кошторису за 2021 рік 

Показники 

2021 рік 

затверджено 

кошторисом, 

млн. грн. 

фактично 

отримано, 

млн. грн. 

% 

Видатки, всього 40,7 40,7 100,0 

з них: 
   

оплата праці та нарахування на неї 
29,6 29,6 72,8 

придбання предметів постачання та матеріалів 0,2 0,2 0,4 

послуги та роботи сторонніх організацій 0,1 0,1 0,2 

оплата комунальних послуг 3,6 3,6 8,9 

стипендії 5,1 5,1 12,6 

забезпечення студентів, які є сиротами (продукти 

харчування, одяг, матеріальна допомога) 2,1 2,1 5,2 

За звітний період ОДАУ за надані науково-дослідницькі послуги, 

послуги з освіти, від господарчої та виробничої діяльності, за оренду та 

реалізацію майна отримано 37,9 млн. грн. 
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Основною доходною частиною власних надходжень (Таблиця 11.3.) є 

оплата за науково-дослідні та освітні послуги, яка складає 28,9 млн. грн. або 

76,4 % від усіх надходжень.  

Таблиця 11.3. 

Надходження та використання коштів 

спеціального фонду кошторису за 2021 рік 

Показники  

Сума, 

млн. грн. 

 

% 

НАДХОДЖЕННЯ, ВСЬОГО 37,9 100,0 

з них:     

плата за навчання та науково-дослідні послуги 28,9 76,4 

проживання у гуртожитках, СОТ «Лукомор’я» 7,6 20,1 

орендна плата 0,6 1,6 

інші надходження (металобрухт, благодійні 

внески, гранти тощо) 

0,7 1,9 

ВИДАТКИ, ВСЬОГО 39,0 100,0 

з них: 

оплата праці та нарахування на неї 29,3 75,2 

придбання предметів постачання та матеріалів 2,0 5,2 

послуги та роботи сторонніх організацій 2,0 5,1 

відрядження 0,1 0,1 

комунальні послуги 5,2 13,3 

придбання обладнання та предметів 

довгострокового користування 

0,4 0,9 

інші видатки (податки, навчання 

співробітників, стипендії тощо) 

0,1 0,2 

Залишок коштів на кінець року 2,9 

 

Поточних, депозитних гривневих рахунків в установах комерційних 

банків в Університеті немає. У відділенні № 432 АТ "УкрСиббанк" на ім’я 

Університету відкрито валютний рахунок. Залишок валютних коштів складає 

2021,50 доларів США та 3747,65 євро. На розвиток та утримання університету, 

відновлення ґрунтової та виноградної лабораторій у звітному році надійшло 

благодійних внесків на суму 698,1 тис. грн. 
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Таблиця 11.4 

Використання грошових коштів та майновий стан Університету 

Показник Сума, тис. грн. 

Сплата податків і внесків (обов’язкових платежів)  

за рахунок коштів загального та спеціального фондів кошторису до Державного 

бюджету 

   податок на доходи фізичних осіб 9047,8 

   військовий збір 755,0 

   єдиний соціальний внесок 10633,6 

   податок на додану вартість 1105,2 

   податок на землю 34,9 

   податок на воду - 

   екологічний податок 0,1 

   інші податки та збори 35,6 

Майновий стан 

1. Необоротні активи  

основні засоби: 89294,2 

залишкова вартість 22104,0 

знос 67190,2 

незавершені капітальні інвестиції 73,2 

нематеріальні активи 332,9 

2. Оборотні активи:  

запаси 2068,9 

дебіторська заборгованість, із неї: 2901,4 

нарахований і не отриманий дохід по оплаті за навчання 

на контрактній основі та оплаті за проживання в 

гуртожитках 

2507,7 

нарахована плата орендарям за оренду і комунальні 

послуги 

274,3 

періодичні видання, бібліотечний фонд 18,5 

податок на додану вартість 100,9 

3. Кредиторська заборгованість, з неї: 8591,8 

попередньо сплачені кошти за навчання на контрактній 

основі та проживання у гуртожитках 

 

8541,4 

попередньо сплачені кошти за оренду майна 50,4 

 

Відповідно до вимог чинного законодавства, зокрема ст. 287 

Господарського кодексу України, Законів України «Про оренду державного та 

комунального майна» № 157-IX від 3.10.2019, «Про державний бюджет 

України на 2021 рік» № 1082-IX від 15.12.2020, постанови Кабінету Міністрів 

України «Деякі питання оренди державного та комунального майна» від 

3.06.2020 № 483, надання у користування нерухомого майна здійснювалось 
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через Регіональне відділення Фонду державного майна України в Одеській та 

Миколаївській областях.  

Навчальні корпуси та гуртожитки ОДАУ обліковуються на балансі 

Університету, речові права господарського відання зареєстровані в 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

 Керівництво Університету звернулося із 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, 3а та вулиця Героїв Крут, 17. За результатами розгляду 

клопотань, Одеською міською радою прийняті рішення про надання згоди 

Одеському державному аграрному університету на розробку проєктів 

землеустрою щодо відведення в постійне користування земельних ділянок 

розміщених в межах міста Одеси, а саме гуртожитку №4 за адресою: вулиця 

Героїв Крут, 17, а також навчального корпусу №3 за адресою: вул. Краснова, 

3а. 

08.04.2010 між Регіональним відділенням Фонду державного майна 

України по Одеській та Миколаївській областях (далі - ФДМ) та фізичною 

особою-підприємцем – Тетяною БОНДАРЕНКО (далі - ФОП-Бондаренко 

Т.В.) був укладений договір оренди нерухомого майна, що належить до 

державної власності, предметом якого було строкове платне користування 

державним нерухоме майно - нежитловими приміщеннями першого поверху 

п'ятиповерхової будівлі гуртожитку №4 площею 30,4 кв.м., що розташоване за 

адресою: м. Одеса, вул. В. Терешкової, 17 (далі - Майно) та перебуває на 

балансі Університету. За п. 1.2. Договору Майно передавалось в оренду з 

метою виробництва та роздрібної торгівлі виробами з картону. На момент 

повернення Майна за актом від 30.04.2019 ФОП-Бондаренко Т.В. мала 

заборгованість зі сплати орендної плати, через що Університет звернувся до 

суду. Рішенням Господарським судом Одеської області від 02.09.2020 по 

справі 916/804/20 позовна заява Університету задоволена; Стягнуто з фізичної 

особи-підприємця Тетяни БОНДАРЕНКО на користь ОДАУ 49169,41 грн. За 

заявою Університету Другим Київським відділом ДВС м. Одеси ГТУЮ в 

Одеській області 24.11.2020 було відкрите виконавче провадження 

№63697946 з примусового виконання наказу Господарського суду Одеської 

області №916/804/20 від 04.11.2020. Наразі, виконавцем вживаються дії з 

виконання рішення: розшукується майно боржника, накладений на нього 

арешт та заборона відчуження. 
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12. ПОДАННЯ ЗАСНОВНИКОВІ ЩОКВАРТАЛЬНОЇ ЗВІТНОСТІ ПРО 

ВИКОРИСТАННЯ МАЙНА, ЗАКРІПЛЕНОГО ЗА ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ 

ОСВІТИ (ПЕРЕДАНОГО ЙОМУ), ЗОКРЕМА МАЙНА, НАДАНОГО У 

КОРИСТУВАННЯ ІНШИМ ОСОБАМ 

 

Фінансова звітність складається Університетом відповідно чинного 

нормативно-правового підґрунтя, а саме - Наказу 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»». Складання форм бюджетної звітності 

Університетом здійснюється відповідно до Наказу Міністерства фінансів 

України від 24.01.2012 № 44 «Про затвердження Порядку складання 

фінансової та бюджетної звітності розпорядниками і одержувачами 

бюджетних коштів, звітності фондами загальнообов’язкового державного 

соціального і пенсійного страхування» Фінансова та бюджетна звітність 

подається в установлені строки за визначеним графіком та умовами.  

За допомогою автоматизованої системи «Юридичні особи» до 

Управління з питань державного майна та підприємств МОН України 

Університетом у встановлені терміни надавались звіти щодо об'єктів 

державного нерухомого майна за формою №2б(д) «Відомості про державне 

майно (нерухоме майно державних підприємств, їх об'єднань, установ та 

організацій)». 

Звітність Університету є достовірною, дає чітке і повне уявлення про 

майновий та фінансовий стан і результати діяльності установи. 

За звітний період в Університеті укладено 6 договорів оренди 

нерухомого майна (нежитлових приміщень). Площа орендованих приміщень, 

переданих в оренду в 2021 році становить 100,4 кв.м.  

 

 

13. ДОТРИМАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ, 

 СТАТУТУ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Університет, у відповідності до п. 7 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 №1556-VII є закладом вищої освіти. Згідно із ч. 7 ст. 27 

відповідного Закону Університет, як заклад вищої освіти, діє на підставі 

власного статуту. Статут Університету є документом, який регламентує його 

діяльність (п. 1.1. Статуту).  

З огляду на те, що за приписом п. 8 ч. 1 ст. 1 Закону України «Про вищу 

освіту» від 01.07.2014 №1556-VII заклад вищої освіти - окремий вид установи, 

яка є юридичною особою приватного або публічного права, діє згідно з 

виданою ліцензією на провадження освітньої діяльності на певних рівнях 

вищої освіти, для отримання ліцензії на провадження Університетом 
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професійно-технічної освіти, у 2021 році були вжиті відповідні заходи. По-

перше, відповідно до вимог ч. 6 ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» від 

01.07.2014 №1556-VII, Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань» від 15.05.2003 

№ 755-IV, з метою розширення діяльності ОДАУ, була проведена процедура 

із доповнення видів діяльності Університету, які містить Єдиний державний 

реєстр юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 

формувань (далі – ЄДРЮФО) наступним: професійно-технічна освіта (код 

КВЕД 85.32). Відповідно, внесені зміни до ЄДРЮФО щодо доповнення видів 

економічної діяльності Університету та здійснена державна реєстрація цих 

змін. По-друге, з метою втілення у життя вищенаведеного, та з урахуванням 

дотримання інновацій нормативно-правових актів у галузі вищої освіти 

Університетом у 2021 році було ініційоване питання внесення змін до 

основного документу – статуту. В результаті вищенаведеного, наказом 

Міністерства освіти та науки від 04.08.2021 №883 був затверджений Статут 

Університету, погоджений Конференцією трудового колективу 06.07.2021, 

протокол № 44 (далі – Статут). 

За п. 1.5. Статуту, Університет - галузевий заклад вищої освіти, що 

провадить інноваційну освітню діяльність за різними ступенями вищої освіти 

(у тому числі доктора філософії), проводить фундаментальні та/або прикладні 

наукові дослідження, є провідним науковим і методичним центром, має 

розвинуту інфраструктуру навчальних, наукових і науково-виробничих 

підрозділів, сприяє поширенню наукових знань та провадить культурно-

просвітницьку діяльність та здійснює діяльність за такими рівнями освіти: 

- перший (початковий) рівень професійної (професійно-технічної) 

освіти; 

- другий (базовий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти; 

- третій (вищий) рівень професійної (професійно-технічної) освіти; 

- фахова передвища освіта; 

- початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти; 

- перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

- другий (магістерський) рівень вищої освіти; 

- третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти. 

Новелою Статуту є основна мета освітньої діяльності Університету - 

підготовка висококваліфікованих і конкурентоспроможних на національному 

та міжнародному ринках праці фахівців для високотехнологічного та 

інноваційного розвитку країни, самореалізації особистості, забезпечення 

потреб суспільства, ринку праці та держави у кваліфікованих фахівцях за всіма 

рівнями освіти (доктор наук, доктор філософії, магістр, бакалавр, молодший 

бакалавр), освітньо-професійним ступенем фахового молодшого бакалавра, 

ствердження національних, культурних і загальнолюдських цінностей (п. 1.5. 

Статуту).  

Згідно вимог, визначених: Законом України «Про забезпечення 

функціонування української мови як державної» від 14.07.2021 № 1-р/2021 
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щодо підтвердження рівня володіння державною мовою та Міністерством 

освіти і науки України (наказ від 09.09.2021 № 974, лист №1/9-534 від 

08.10.2021) щодо необхідності приведення у відповідність до законодавства 

статутів та структури закладів вищої та фахової передвищої освіти, 

Університетом вживаються дії із покращення регулювання діяльності (зміна 

структури) та внесення змін у Статут шляхом викладення його у новій 

редакції. Статут Університету із відповідними змінами подано до 

Міністерства освіти і науки України у грудні звітного року на затвердження.  

На виконання Статуту, Вченою Радою Університету прийнято 30 

положень, які докладно описано у розділі 17 Звіту. 

Прозорість та інформаційна відкритість Університету, як закладу освіти, 

на виконання вимог ст. 30 Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 № 2145-

VIII, забезпечується відкритим доступом до певного пакету документів, 

зокрема, Статуту Університету та інших, що містяться у розділах «Публічна 

інформація»,  «Освітній процес» та інших підрозділах офіційного сайту 

ОДАУ.  

Виконання умов Колективного договору Університету на період 2019-

2023 роки, затвердженого Конференцією трудового колективу Університету 

(протокол № 39 від 06.03.2019) та зареєстрованого Департаментом праці та 

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

Університетом у 2021 році відбувалось у відповідності до Законів України 

«Про колективні договори і угоди» від 01.07.1993 №3356-XII (яким визначені 

правові засади розробки, укладення та виконання колективних договорів із 

метою сприяння регулюванню трудових відносин та соціально-економічних 

інтересів працівників і власників), «Про порядок вирішення колективних 

трудових спорів (конфліктів)» від 03.03.1998 №137/98-ВР, «Про оплату праці» 

від 24.03.1995 № 108/95-ВР, «Про професійні спілки, їх права та гарантії 

діяльності» від 15.09.1999 №1045-XIV, «Про охорону праці» від 14.10.1992 № 

2694-XII, Кодексу законів про працю України, Кодексу цивільного захисту 

України, Правил пожежної безпеки в Україні, затверджених наказом МВС 

України від 30.12.2014 № 1417 та іншими нормативно-правовими актами, що 

стосуються правових, виробничих та трудових відносин.  

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. Колективний договір 

містить основні положення соціального розвитку колективу, охорони праці та 

здоров’я його членів, посилення соціального захисту працівників 

Університету, правові, виробничі та трудові відносини, здобувачів вищої 

освіти, аспірантів, інших осіб, які навчаються в Університеті та сторони 

роботодавця.  

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3356-12#Text
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Протягом звітного періоду Університетом неухильно виконувались 

вимоги законодавства та Колективного договору. 

Працівники ОДАУ, 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; 

- підтримувався 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 2021 році до профспілкового комітету працівники Університету із 

скаргами не звертались.  

Вирішення трудових спорів за звітний період відбувалось у 

відповідності до положень Кодексу законів про працю України та 

Колективного договору. 

 За звітний період перевіряючими органами у сфері, що розглядається, 

недоліків в роботі Університету не виявлено.  

2021, як і 2020 рік, став черговим випробуванням для працівників 

Університету. На коронавірусну хворобу COVID – 19 трансформованого 

штаму хворіли і працівники Університету. На виконання Колективного 

договору, профспілковим комітетом ОДАУ, на початку 2021 року, прийнято 

рішення, за яким надається разова грошова допомога у разі хвороби та, у 

випадку смерті – допомога на поховання.  

З метою збереження здоров’я та життя працівників Університету, 

відповідно до: 

-  постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 №1236 та на 

виконання вимог наказу Міністерства охорони здоров’я від 04.11.2021 № 2153 

щодо обов'язкової вакцинації працівників закладів вищої освіти з метою 

запобігання поширенню коронавірусної хвороби COVID - 19 у період дії 

карантину, був виданий наказ про обов’язкову вакцинацію працівників 

Університету; 

- наказу Міністерства освіти та науки України «Про затвердження переліку 
професій, виробництв та організацій, працівники яких підлягають 
обов’язковим профілактичним щепленням» від 04.10.2021 №2153, 
працівники, що не мали документи про вакцинацію або про одужання або про 
наявність протипоказань до вакцинації, були відсторонені від роботи без 
збереження заробітної плати до надання необхідних документів.  
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У 2021 році до Комісії по трудовим спорам Університету не було жодних 

звернень від його працівників. В рамках судових вирішень у справі № 

522/24585/17 ухвалою Приморського районного суду м. Одеси від 20.08.2021 

задоволена заява Університету про поворот виконання рішення та стягнуто з 

Ігоря ПАНІКАРА в порядку повороту виконання постанови Одеського 

апеляційного суду від 16.04.2019 та додаткової Постанови Одеського 

апеляційного суду від 21.05.2019 грошові кошти у розмірі 53 210,00 грн. У 

справі №826/7275/18 за позовом Сергія КОРЛЮКА щодо визнання 

протиправними дій Міністерства освіти і науки України про включення до 

числа претендентів на посаду ректора Михайла БРОШКОВА (лист від 

14.04.2018 № 1/11-4027) та визнання результатів виборів ректора ОДАУ 

26.04.2018 недійсними, рішенням Окружного адміністративного суду міста 

Києва від 28.07.2021 у задоволенні адміністративного позову відмовлено; 

рішенням Шостого апеляційного адміністративного суду від 21.10.2021 

залишено без задоволення апеляційну скаргу позивача та залишено без змін 

рішення Окружного адміністративного суду міста Києва від 28.07.2021. У 

справі № 522/7658/20 за позовом Алли ІВАНОВОЇ до Університету про 

скасування дисциплінарного стягнення та відшкодування моральної шкоди 

07.12.2021 Одеським апеляційним судом постановлено рішення, за яким 

рішення Приморського районного суду м. Одеси від 12.07.2021 в частині 

скасування наказу Одеського державного аграрного університету №107-заг 

від 14.05.2020 року «Про внесення змін до складу науково-координаційної 

ради Одеського державного аграрного університету» та стягнення з Одеського 

державного аграрного університету на користь Алли ІВАНОВОЇ середнього 

заробітку за час вимушеного прогулу у сумі 140 472,36 грн – скасовано та 

ухвалено в цій частині нове судове рішення; стягнуто з ОДАУ на користь Алли 

ІВАНОВОЇ середній заробіток за час вимушеного прогулу у сумі 584 грн. 14 

коп. з вирахуванням обов’язкових платежів; в решті вимог про стягнення 

середнього заробітку – відмовлено; позов Алли ІВАНОВОЇ про скасування 

вищезазначеного наказу залишено без задоволення; рішення Приморського 

районного суду м. Одеси від 12.07.2021 про скасування наказу ОДАУ №6-

ВК/тм від 28.02.2020 «Про відсторонення працівника від роботи» про 

відсторонення Алли ІВАНОВОЇ в мотивувальній частині змінено та викладено 

його в редакції відповідної постанови; в іншій частині рішення залишено без 

змін; в порядку перерозподілу судових витрат ОДАУ компенсовано судовий 

збір за подання апеляційної скарги у розмірі 4 623 грн. 59 коп. за рахунок 

державного бюджету України. 
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14. ЗАХИСТ ІНФОРМАЦІЇ ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА 

 

Питання забезпечення захисту інформації Університету пов'язано з 

розвитком інформатизації, постійним зростанням вартості інформації, з 

одного боку, і активністю інформаційно-аналітичних структур і різного роду 

порушників, з іншого.  

За результатами негативного впливу на основні властивості інформації 

(конфіденційність, цілісність, доступність), Університетом вживаються дії із її 

захисту, зокрема використовуються рекомендації міжнародних стандартів 

серії ISO 2700 і дотримуються національні правові норми інформаційної 

безпеки, врегульовані законами України: «Про інформацію» від 02.10.1992 

№2657-XII; «Про захист інформації в автоматизованих системах» від 

31.05.2005 № 2594-IV, «Про звернення громадян» від 02.10.1996 № 393/96-ВР, 

«Про доступ до публічної інформації» від 13.01.2011 №2939-VI, Постановою 

Кабінету Міністрів України «Про затвердження Правил забезпечення захисту 

інформації в інформаційних, телекомунікаційних та інформаційно-

телекомунікаційних системах» від 29.03.2006 № 373. 

Відповідальною особою щодо технічного захисту інформації є 

залучений фахівець в галузі IT технологій, щодо захисту іншого пласту 

інформації - посадові особи Університету в рамках їх посадових обов’язків.  

Цілями системи захисту інформації Університету є: 

- запобігання витоку, розкраданню, втраті, спотворенню, підробці 

інформації; 

- запобігання несанкціонованим діям із знищення, модифікації, 

спотворення, копіювання, блокування інформації; 

- запобігання іншим формам незаконного втручання в інформаційні 

ресурси і системи, забезпечення правового режиму документованої інформації 

як об'єкту власності; 

- захист конституційних прав громадян (працівників, абітурієнтів 

Університету) на збереження особистої таємниці і конфіденційності 

персональних даних, наявних в інформаційних системах; 

- збереження, конфіденційності документованої інформації відповідно 

до законодавства. 

Університетом оприлюднено рекомендації щодо захисту персональних 

даних під час дистанційного надання освітніх послуг за результатами онлайн-

засідання Координаційної Ради з питань захисту персональних даних від 

23.03.2021, що розроблені Уповноваженим Верховної Ради України з прав 

людини із урахуванням експертних консультацій, наданих у рамках Спільного 

проєкту Європейського Союзу та Ради Європи «Європейський Союз та Рада 

Європи працюють разом задля посилення операційної спроможності 

Омбудсмана у захисті прав людини». Зазначені рекомендації допомогли 

розібратися із практичними аспектами застосування норм законодавства у 

сфері захисту персональних даних та уніфікувати практику з метою 

запобігання порушенням, що виникають у зв’язку із застосуванням 
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інформаційно-комунікаційних технологій і систем у сфері освіти, сприятимуть 

кращому розумінню, як захистити персональні дані під час дистанційного 

навчання. 

Університет, як суб’єкт інформаційних відносин та розпорядника 

інформації, що володіє інформацією про фізичних осіб (працівники та 

здобувачі вищої освіти) дотримувався режиму захисту інформації шляхом 

отримання згоди на обробку персональних даних: при вступі осіб на навчання, 

працевлаштуванні, при укладенні договорів у 2021 році.  

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-VI 

(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 за 

рішенням суду. Відповідальною особою за захист інформації з зазначених 

підстав є юрисконсульт Університету.  

Протягом звітного періоду від Управління стратегічних розслідувань в 

Одеській області Департаменту стратегічних розслідувань Національної 

поліції України поступали запити щодо отримання інформації про накази про 

призначення на посади, переведення з посад на яких перебували ректор та 

проректори, інформацію про перебування їх у відпустках та на лікарняних за 

2020, 2021 роки та інші документи, ознайомлення з якими могло привести до 

порушення режиму інформації Університету. Враховуючи відсутність 

законних підстав для надання відповідної інформації, Університетом було 

відмовлено у її наданні. Відповіді на листи, запити та звернення державних 

(контролюючих) органів надавались із урахуванням вимог вказаних законів з 

дотримання прав осіб. 

У разі доступу до державної таємниці, Університет зобов'язаний та 

неухильно дотримується нищенаведеного: не допускати розголошення будь-

яким способом державної таємниці, яка довірена або стала відомою 

працівнику у зв'язку з виконанням ним службових обов'язків; не брати участі 

в діяльності політичних партій та громадських організацій, діяльність яких 

заборонена в порядку, встановленому законом; не сприяти іноземним 

державам, іноземним організаціям чи їх представникам, а також окремим 

іноземцям та особам без громадянства у провадженні діяльності, що завдає 

шкоди інтересам національної безпеки України; виконувати вимоги режиму 

секретності; повідомляти посадових осіб, які надали йому допуск до державної 

таємниці, та відповідні режимно-секретні органи про виникнення обставин, 

що перешкоджають збереженню довіреної державної таємниці, а також про 

свій виїзд з України; додержуватися інших вимог законодавства про державну 

таємницю. 

У 2021 році, на підставі Інструкції з діловодства, затвердженої наказом 

ректора від 25.06.2020 №155, посадові особи Університету, які мають доступ 

до службової інформації, вели журнали реєстрації вхідних документів 
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встановленої форми з грифом «Для службового користування» та реєстрували 

вихідні та внутрішні документи з грифом «Для службового користування» і 

проставленням печатки відповідного зразку. 

Порушень вимог законодавства України щодо захисту інформації про 

фізичну особу за період 2021 року не зафіксовано. 

Недоліків в роботі Університету із захисту інформації під час здійснення 

державного нагляду (контролю) комісією Міністерства освіти і науки України 

та іншими перевіряючими органами, установами, організаціями не виявлено.  

 

 

15. ДОТРИМАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИМОГ 

ЗАКОНОДАВСТВА, ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ В 

УСТАНОВЛЕНІ СТРОКИ ВИМОГ ОРГАНІВ, ЩО ЗАБЕЗПЕЧУЮТЬ 

ЗДІЙСНЕННЯ ФІНАНСОВОГО КОНТРОЛЮ, ТА ЇХ 

ТЕРИТОРІАЛЬНИХ ПІДРОЗДІЛІВ 

 

Контроль фінансово-господарської діяльності Університету 

забезпечується Південним офісом Держаудитслужби відповідно до чинного 

нормативно-правового підґрунтя, а саме Бюджетного кодексу України, Закону 

України «Про основні засади здійснення державного фінансового контролю в 

Україні» № 2939-XII 26 січня 1993 року, постанови Кабінету Міністрів 

України від 03.02.2016 № 43 «Про затвердження Положення про Державну 

аудиторську службу України». 

Фінансовий контроль здійснюється за: 

- цільовим, ефективним використанням і збереженням державних 

фінансових ресурсів, необоротних та інших активів; 

- досягненням економії бюджетних коштів і результативності в 

діяльності Університету; 

- достовірністю визначення потреби в бюджетних коштах під час 

складання планових бюджетних показників та відповідністю взятих 

Університетом бюджетних зобов’язань відповідним бюджетним 

асигнуванням, паспорта бюджетної програми (у разі застосування програмно-

цільового методу в бюджетному процесі); 

- дотриманням законодавства на всіх стадіях використання бюджетних 

коштів; 

- дотриманням законодавства про державні закупівлі; 

- веденням бухгалтерського обліку, а також складенням фінансової і 

бюджетної звітності, кошторисів та інших документів, що застосовуються в 

процесі виконання бюджету; 

- станом і достовірністю бухгалтерського обліку і фінансової звітності; 

- виконанням функцій з управління об’єктами державної власності; 

- усуненням виявлених недоліків і порушень. 

У звітному періоді ревізій фінансово-господарської діяльності та інших 

видів фінансового контролю Університету не проводилось. 
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Університет, відповідно до покладених на нього завдань веде 

бухгалтерський та оперативний облік та складає фінансову і бюджетну 

звітність відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського 

обліку в державному секторі, а також інших нормативно-правових актів щодо 

ведення бухгалтерського обліку.  

 

 

16. ВИКОНАННЯ ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ВИМОГ ОРГАНІВ 

ДЕРЖАВНОГО НАГЛЯДУ (КОНТРОЛЮ) У СФЕРІ 

ГОСПОДАРСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ, А ТАКОЖ ВИМОГ ЗАСНОВНИКА 

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, вимог Міністерства освіти і науки України, Статуту 

Університету та інших внутрішніх нормативних актів. 

Відповідно до ст. 2 Закону України «Про основні засади державного 

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

заходи контролю здійснюються органами державного архітектурно-

будівельного контролю (нагляду), державного нагляду та контролю за 

додержанням законодавства про працю та зайнятість населення. Центральний 

орган виконавчої влади із забезпечення якості освіти (Державна служба якості 

освіти України) та його територіальні органи забезпечують контроль за 

дотриманням вимог якості освіти з урахуванням особливостей, визначених 

Законом України «Про освіту» № 2145-VIII від 5 вересня 2017 року в 

Університеті. 

ОМУ ГУ ДСНС України в Одеській області у звітному періоді було 

проведено контроль щодо усунення зауважень, виявлених за результатами 

перевірки 2020 року, про що було складено відповідний акт та припис щодо 

виконання плану заходів. 

Головним Управлінням Держпраці в Одеській області в 2021 році було 

проведено планову перевірку, за результатами якої порушень не виявлено. 

Університет провадить господарську діяльність згідно чинного 

законодавства України, Статуту Університету та інших внутрішніх 
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нормативних актів. За результатами проведених перевірок, зауважень, їх 

усунень та проведеного самоаналізу, варто зазначити, що Університет  

забезпечує здійснення господарської діяльності на належному рівні. 

 

 

17. ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ДО ВДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ 

ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ, ЗМІЦНЕННЯ ФІНАНСОВО-

ГОСПОДАРСЬКОЇ, ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ 

 

У 2021 році основні напрями діяльності структурних підрозділів 

спрямовано на реалізацію Стратегічного плану розвитку Університету на 

2019-2024 роки, затвердженого Конференцією трудового колективу протокол 

№40 від 26.09.2019, а саме на: підвищення якості освітнього процесу та 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти, розширення науково-

інноваційної та міжнародної співпраці науково-педагогічних працівників, 

подальше удосконалення нормативно-правової бази та поліпшення 

матеріально-технічної бази, обговорення перспектив подальшого розвитку 

Університету. 

Удосконалення системи управління Університетом, зміцнення його 

фінансово-господарської і трудової дисципліни у звітний період проведено в 

контексті чинного законодавства України. Ефективність управління 

досягалась шляхом чіткого дотримання структури підпорядкування та 

виконання завдань, покладених на кожний структурний підрозділ 

Університету. 

Відповідно до ст. ст. 33, 34, 36, 55 Закону України «Про вищу освіту» № 

1556-VII від 1 липня 2014 року, ст. 32 КЗпП України, п. п. 1.10, 6.4.1. Статуту 

Університету погодженого Конференцією трудового колективу 06.07.2021, 

протокол № 44, затвердженого наказом Міністерства освіти та науки України 

№883 від 04.08.2021, на виконання рішення Вченої ради університету, 

оформленого протоколом №1 від 30.08.2021, введеного в дію наказом №364-

заг від 30.08.2021, з метою реалізації стратегії та перспективних напрямів 

розвитку Університету, у зв’язку з виробничою необхідністю у 2021 році 

проведено оптимізацію структури навчально-наукових підрозділів 

Університету, серед яких: 

1. Створено з 01 вересня 2021 року: 

- факультет економіки та управління; 

- кафедру інформаційних технологій; 

- навчально-науково-виробничий центр «Університетська 

ветеринарна клініка»; 

- відокремлений структурний підрозділ «Одеський професійний 

ліцей Одеського державного аграрного університету». 

2. Перейменовано з 01 грудня 2021 року: 

- інженерно-економічний факультет на факультет геодезії, 

землеустрою та агроінженерії. 



 

129 
 

3. Реорганізовано з 01 грудня 2021 року: 

- кафедру землеустрою та кадастру та кафедру геодезії та 

природокористування шляхом злиття і створено на їх базі кафедру геодезії, 

землеустрою та земельного кадастру. 

Штатний розпис новостворених структурних підрозділів формувався за 

рахунок штатних одиниць 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 сучасного 

законодавства України. 

Протягом 2021 року, у зв’язку зі новаціями в законодавчій базі України, 

внесені зміни до низки чинних нормативно-правових актів, що регулюють та 

покращують діяльність Університету. Структурними підрозділами 

Університету розроблено та вдосконалено 30 внутрішніх нормативно-

правових документів              (з них 14 – у новій редакцій, 1 – тимчасове), які 

розглянуто і затверджено на Вченій раді університету та введені в дію 

наказами ректора, а саме:  

- Положення про порядок проведення попередньої експертизи 

дисертації на кафедрах університету (нова редакція). 

- Положення про порядок атестації здобувачів ступеня доктора 

філософії, створення разових спеціалізованих вчених рад, порядок 

проходження процедури захисту та присудження ступеня доктора філософії в 

ОДАУ (тимчасове). 

- Положення про вчену раду факультету ветеринарної медицини. 

- Положення про факультет ветеринарної медицини (нова редакція). 

- Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку 

документів про вищу освіту та додатків до них в ОДАУ (нова редакція). 

- Положення про науково-методичну раду ОДАУ (нова редакція). 

- Положення про запобігання та виявлення академічного плагіату у 

наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у 

ОДАУ (нова редакція). 

- Положення про студентську раду факультету ветеринарної 

медицини. 

- Положення про студентську раду інженерно-економічного 

факультету. 

- Положення про студентську раду агробіотехнологічного факультету. 

- Положення про студентську раду факультету Навчально-наукового 

інституту біотехнологій та аквакультур. 

- Положення про студентську раду факультету коледжу управління 

біоресурсами. 

- Положення про попередження та протидію сексуальним домаганням 

та дискримінації в ОДАУ. 

- Положення про організацію та проведення опитування учасників 

освітнього процесу та зацікавлених осіб стосовно якості освітнього процесу; 
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- Положення про навчально-науковий виробничий клінічний центр 

«Університетська ветеринарна клініка». 

- Положення про науково-методичні комісії факультетів/інституту 

ОДАУ; 

- Методичні рекомендації до написання випускних кваліфікаційних 

робіт (проєктів). 

- Положення про Всеукраїнські олімпіади ОДАУ для професійної 

орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти (нова 

редакція). 

- Положення про проведення практичної підготовки здобувачів вищої 

освіти у ОДАУ (нова редакція). 

- Положення про кваліфікаційну роботу в ОДАУ (нова редакція). 

- Положення про вчену раду факультету/навчально-наукового 

інституту ОДАУ. 

- Положення про навчально-наукову лабораторію технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва. 

- Положення про освітні програми в ОДАУ (нова редакція). 

- Розгляд та затвердження Положення про Центр міжнародної освіти 

з підготовки іноземних громадян ОДАУ (нова редакція). 

- Положення про відокремлений структурний підрозділ «Одеський 

професійний ліцей» ОДАУ. 

- Положення щодо системи оцінювання знань здобувачів вищої освіти 

в ОДАУ (нова редакція). 

- Правила поведінки здобувачів освіти в ОДАУ. 

- Положення про порядок присвоєння вчених звань науковим та 

науково-педагогічним працівникам ОДАУ (нова редакція). 

- Положення про порядок проведення конкурсного відбору на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних, педагогічних працівників 

ОДАУ та укладання з ними трудових договорів (контрактів) (нова редакція). 

- Положення про приймальну комісію ОДАУ на 2022 рік. 

Для покращення діяльності Вченої ради університету розроблено та 

затверджено детальну Інструкцію про терміни подачі питань і підготовку 

матеріалів, що виносяться на розгляд і затвердження Вченої ради 

університету. 

Вчена рада університету у 2021 році працювала згідно з затвердженим 

планом роботи на 2020-2021 н.р., в якому враховано основні принципи 

освітньої діяльності відповідно до Закону України «Про вищу освіту» № 1556-

VII від 1 липня 2014 року. План роботи Вченої ради охоплював усі напрями 

діяльності Університету: навчально-методичну, виховну, наукову роботу та 

міжнародні зв’язки, а також студентське самоврядування, профорієнтаційну, 

фінансово-господарську роботу, кадрові питання, організацію та проведення 

навчальних і виробничих практик здобувачів вищої освіти тощо.  

У 2021 року проведено 12 засідань Вченої ради університету (з них 1 – 

позачергове, урочисте), на яких розглянуто близько 150 актуальних питань 
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щодо організації навчально-виховного процесу, навчально-методичної 

роботи, моніторингу якості освіти, удосконалення нормативно-правової бази, 

атестації науково-педагогічних працівників та підвищення їх кваліфікації, 

поліпшення кадрового складу, розширення науково-інноваційної та 

міжнародної співпраці, зміцнення матеріально-технічної бази, обговорення 

перспектив подальшого розвитку Університету, зокрема потребували уваги 

наступні: 

- Про виконання кошторису за 2020 рік та затвердження фінансового 

плану ОДАУ на 2021 рік.  

- Про підсумки проведення атестації здобувачів вищої освіти на 

другому (магістерському) рівні вищої освіти. 

- Про підсумки екзаменаційної сесії у І семестрі 2020-2021 

навчального року та завдання щодо удосконалення навчального процесу в 

ОДАУ.  

- Про затвердження освітніх програм на 2021-2022 навчальний рік. 

- Затвердження програм вступних іспитів здобувачів (третього) 

освітньо-наукового рівня вищої освіти (PhD). 

- Про стан та шляхи підвищення ефективності системи позааудиторної 

виховної роботи студентів (студентське самоврядування, спортивні змагання) 

та роботи культурного центру. 

- Про роботу Центру міжнародної освіти з підготовки іноземних 

громадян. 

- Про стан інформаційного забезпечення навчального процесу і 

наукової діяльності науково-педагогічних працівників та студентів ОДАУ. 

- Про подання на здобуття стипендій Кабінету Міністрів України за 

видатні заслуги у сфері вищої освіти. 

- Про подання претендентів на здобуття іменних стипендії Верховної 

ради України для молодих учених-докторів наук. 

- Про затвердження навчальних планів за всіма освітніми рівнями та 

спеціальностями Університету на 2021-2022 навчальний рік.  

- Про створення структурного підрозділу Університету для розвитку 

професійно-технічної освіти. 

- Про роботу відділу доуніверситетської підготовки та профорієнтації 

ОДАУ. 

- Про внесення змін до правил прийому ОДАУ 2021. 

- Про підготовку приймальної комісії до набору абітурієнтів 2021 року 

в ОДАУ. 

- Про моніторинг працевлаштування випускників (магістрів) ОДАУ. 

- Затвердження графіків проведення навчальних і виробничих практик 

здобувачів вищої освіти на 2021-2022 навчальний рік.  

- Представлення здобувачів до присвоєння вченого звання професора, 

доцента. 

- Обрання за конкурсом науково-педагогічних працівників ОДАУ. 

- Затвердження звіту про роботу студентської ради ОДАУ.  
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- Затвердження звіту про кураторську роботу в ОДАУ. 

- Затвердження іменних академічних стипендій студентів за 

результатами літної екзаменаційної сесії 2020-2021 навчальному році. 

- Затвердження звітів про роботу структурних підрозділів ОДАУ 

(факультетів, інститутів, коледжу). 

- Затвердження звітів про роботу методичних комісій 

факультетів/інституту і науково-методичної ради ОДАУ у 2020-2021 

навчальному році. 

- Про результати підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників ОДАУ у 2020-2021 навчальному році. 

- Про стан виконання рішень Вченої ради ОДАУ у 2020-2021 

навчальному році. 

- Про підсумки проведення атестації здобувачів вищої освіти за всіма 

спеціальностями у 2020-2021 н.р. 

- Про реорганізацію та зміни у структурі ОДАУ. 

- Про план ліцензування нових спеціальностей в ОДАУ. 

- Про виконання ліцензійних умов науково-педагогічними 

працівниками ОДАУ. 

- Про готовність аудиторного фонду до 2021-2022 навчального року. 

- Про рекомендацію до видання електронного наукового журналу 

«Економічний вісник Причорномор`я» випуск 1, 2. 

- Про рекомендацію до друку наукового журналу «Аграрний вісник 

Причорномор’я» («Agrarian Bulletin of the Black Sea Littoral») випуск 100, 101. 

- Про рекомендацію до друку монографії, навчальних посібників.  

- Про результати вступної компанії у 2021 році. 

- Про план підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

ОДАУ.  

- Про результати прийому до аспірантури в ОДАУ у 2021 році. 

- Затвердження індивідуальних навчальних планів та індивідуальних 

планів наукової роботи, наукових керівників і тем дисертаційних робіт 

аспірантів. 

- Про стан підготовки навчальних корпусів та гуртожитків до осінньо-

зимового періоду.  

- Привітання та урочисте вручення нагород та грамот співробітникам 

Університету з нагоди дня Працівників сільського господарства України. 

- Затвердження звіту про науково-дослідну роботу НПП і аспірантів 

ОДАУ у 2021 році. 

- Про підготовку наукових кадрів для ОДАУ та участь у міжнародних 

проєктах, грантах. 

- Затвердження правил прийому до ОДАУ у 2022 році.  

- Розгляд та затвердження плану заходів щодо проведення вступної 

компанії в ОДАУ у 2022 році.   

- Про роботу наукових гуртків на факультетах. 
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- Про стан і шляхи підвищення ефективності системи позааудиторної 

виховної роботи студентів та роботи культурного центру ОДАУ.  

- Про план роботи студентського самоврядування.             

- Про відрахування з аспірантури.   

- Про надання академічної відпустки аспірантам, тощо. 

Потребувало уваги питання, заслухане 23 лютого 2021 р. на засіданні 

Вченої ради університету - «План та перспективи розвитку науково-дослідної 

роботи науково-педагогічних працівників і аспірантів ОДАУ на 2021 р.», на 

якому схвалено пропозицію розширити науково-дослідну діяльність та 

міжнародну співпрацю науково-педагогічних працівників і аспірантів 

Університету. 27 квітня 2021 р. на засіданні Вченої ради університету 

заслухано питання «Модернізація навчальних і виробничих практик 

здобувачів вищої освіти на 2021-2022 н.р.», зазначено місця проведення 

практик, методичне забезпечення їх проведення, укладання договорів з 

підприємствами з урахуванням вимог ринку праці. 01 липня 2021 р. на 

засіданні Вченої ради університету заслухано питання «Про підсумки роботи 

Вченої ради університету за 2020-2021 н.р.», обговорено звіти про результати 

роботи основних структурних підрозділів (факультетів, інститутів) 

Університету та проаналізовано стан виконання рішень Вченої ради 

університету. 30 серпня 2021 р. на засіданні Вченої ради університету 

заслухано та обговорено питання «Про результати рейтингового оцінювання 

діяльності науково-педагогічних працівників Університету у 2020-2021 н.р», 

відмічено здобутки лідерів рейтингу, надано рекомендації щодо збільшення 

кількості наукових публікацій у міжнародних науко-метричних базах Scopus, 

Web of Science та збільшення їх цитувань для підвищення рейтингу 

Університету. На цьому ж засіданні після колективного обговорення 

затверджено план роботи Вченої ради університету на 2021-2022 н.р., 

розглянуто питання «Про план ліцензування нових спеціальностей в ОДАУ» 

та «Про виконання ліцензійних умов науково-педагогічними працівниками в 

ОДАУ», відмічено наявність у науково-педагогічних працівників не менше 4 

пунктів відповідності згідно ліцензійних умов. 5 жовтня 2021 року на засіданні 

Вченої ради університету визначено пріоритетні завдання структурних 

підрозділів (факультетів, інститутів) Університету на 2021-2022 н.р. (в рамках 

Стратегічного плану розвитку Університету на 2019-2024 н.р.), відповідно до 

яких заплановано проведення заходів, що орієнтовані на сучасні вимоги 

суспільства та відрізняються креативністю, підтримують корпоративну етику, 

налаштовані на динамічну і продуктивну роботу з сучасною студентською 

молоддю. На цьому ж засіданні затверджено перспективні плани розвитку 

основних структурних підрозділів (факультетів, інститутів) Університету. 28 

жовтня 2021 року на засіданні Вченої ради університету обговорено питання 

«Про готовність до акредитації освітньо-професійних та освітньо-наукових 

програм Університету на 2021-2022 н.р.», зазначено, на скільки відсотків 

готові акредитаційні справи. 16 грудня 2021 року на засіданні Вченої ради 

університету заслухано питання «Про стан реалізації Стратегічного плану 
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розвитку Університету на 2019-2024 роки» та представлено кандидатури щодо 

присвоєння звання «Почесного професора» ОДАУ. На цьому ж засіданні 

обговорено питання «Про підсумки господарської діяльності Університету за 

2021 рік», відмічено питання, яким слід приділяти більше уваги та 

затверджено план робіт господарської діяльності Університету на 2022 рік. 

Упродовж 2021 року двічі проведено конкурс на заміщення вакантних 

посад науково-педагогічних працівників Університету, обрано за конкурсом             

46 осіб, а саме: на посаду завідувача кафедри – 11 осіб; професора – 8 осіб; 

доцента – 12 осіб; асистента – 8 осіб, старшого викладача – 4 особи, викладача 

– 3 особи. 

За звітний період Вченою радою університету схвалено та подано для 

розгляду на засіданні Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України 

15 атестаційних справ щодо присвоєння вченого звання. Згідно з наказами 

Міністерства освіти і науки України присвоєно вчені звання професора і 

доцента та видано атестати 15 науково-педагогічним працівникам 

Університету, а саме: 

1. Олексію ДАНЧУКУ – вчене звання професора кафедри фізіології, 

патофізіології та біохімії (АП № 002729). 

2. Олександру ГАЛИЦЬКОМУ – вчене звання професора кафедри 

економічної теорії і економіки підприємства (АП № 003256). 

3. Олексію ДЯЧЕНКУ – вчене звання професора кафедри обліку і 

оподаткування (АП № 003257). 

4. Анні КРИВЕНКО – вчене звання професора кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин (АП № 003258). 

5. Альоні ГЄРДЄВІЙ – вчене звання доцента кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб дрібних тварин (АД № 007394). 

6. Анні ЛЕВЧЕНКО – вчене звання доцента кафедри фізіології, 

патофізіології та біохімії з курсу ветеринарна мікробіологія та імунологія (АД 

№ 007395).  

7. Ірині НАЙДІ – вчене звання доцента кафедри менеджменту (АД 

№ 007396). 

8. В’ячеславу ФОМЕНКУ – вчене звання доцента кафедри геодезії 

та природокористування (АД № 007397). 

9. Ользі ПІВЕНЬ – вчене звання доцента кафедри ветеринарної 

гігієни, санітарії і експертизи (АД № 008074). 

10.  Лілії РОМАН – вчене звання доцента кафедри хірургії, 

акушерства та хвороб дрібних тварин (АД № 008075). 

11.  Світлані НАСАКІНІЙ – вчене звання доцента кафедри 

української та іноземних мов (АД № 008794).  

12.  Ірині ПОПОВІЙ – вчене звання доцента кафедри епізоотології, 

паразитології та мікробіології ім. проф. В. Я. Атамася (АД № 008795).  

13.  Ірині ЛЕОНІДОВІЙ – вчене звання доцента кафедри геодезії та 

природокористування (АД № 009367). 
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14.  Олені ОЖОВАН – вчене звання доцента кафедри польових і 

овочевих культур (АД № 009368). 

15.  Інні ГУЛЯЄВІЙ – вчене звання доцента кафедри захисту, 

генетики і селекції рослин (АД № 009366). 

За поточний рік надано 172 відзивів на автореферати дисертацій, з них         

55 – на докторські дисертації та 117 – на кандидатські дисертації. Офіційними 

опонентами виступали: Віктор ЩЕРБАКОВ, Олексій ДАНЧУК – 4 рази, 

Олексій ДЯЧЕНКО, Людмила ТАРАСЕНКО, Марина СКРИПКА – 2 рази, 

Борис МІЛКУС, Ірина ІЩЕНКО, Руслан СУСОЛ, Олександр 

РЕШЕТНІЧЕНКО, Микола САМУЙЛІК, Світлана СТОЯНОВА-КОВАЛЬ, 

Галина ЗАПША, Ігор ПАНІКАР по 1 разу. 

У 2021 році Вченою радою університету схвалено та подано 6 

атестаційних справ щодо призначення науково-педагогічним працівникам 

стипендії Кабінету Міністрів України за видатні заслуги у сфері вищої освіти, 

задоволено клопотання щодо виплат 3 довічних стипендій науково-

педагогічним працівникам Університету з вересня 2021 року, а саме: 

1. Олегу СУКМАНСЬКОМУ – д.мед.н., професору кафедри 

фізіології, патофізіології та біохімії. 

2.  Борису СМОЛЯНІНОВУ – д.б.н., професору кафедри фізіології, 

патофізіології та біохімії. 

3. Борису МІЛКУСУ – д.б.н., професору кафедри захисту, генетики 

і селекції рослин.  

  У звітному році Вченою радою університету схвалено та висунуто 

кандидатуру д.е.н., професора кафедри обліку і оподаткування Світлани 

СТОЯНОВОЇ-КОВАЛЬ щодо подання на здобуття іменної стипендії 

Верховної Ради України для молодих вчених – докторів наук. Матеріали 

атестаційної справи подано на розгляд Комітету Верховної Ради України з 

питань освіти, науки та інновацій. Також у поточному році Вченою радою 

університету схвалено та висунуто кандидатуру к.вет.н., асистента кафедри 

внутрішніх хвороб тварин та клінічної діагностики Володимира КУШНІРА 

щодо подання на здобуття іменної стипендії молодих вчених для увічнення 

подій Революції Гідності та вшанування подвигу Героїв України – Героїв 

Небесної Сотні в номінації «стипендія імені Назарія Войтовича». Матеріали 

атестаційної справи надіслано до розгляду, подання на стипендію не ухвалено 

директоратом науки та інновацій.  

За звітний період Вченою радою університету схвалено та надіслано                 

3 клопотання щодо призначення іменних академічних стипендій Президента 

України та іменної академічної стипендії Верховної Ради України. Задоволено 

клопотання щодо виплат іменних стипендій 2 здобувачам вищої освіти 

Університету, а саме: 

1. Катерині БРОДОВСЬКІЙ – призначено іменну академічну стипендію 

Президента України на І семестр 2021-2022 н.р. 

2. Анастасії БУТКОВСЬКІЙ – призначено іменну академічну стипендію 

Верховної Ради України на 2021-2022 н.р. 
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Фінансово-господарська дисципліна ОДАУ ґрунтується на дотриманні 

Бюджетного, Податкового, Господарського, Цивільного кодексів України, 

Законів України, «Про державний бюджет України на 2021 рік» № 1082-IX від 

15 грудня 2020 року, «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року, 

«Про освіту» № 2145-VIII від 5 вересня 2017 року, «Про наукову і науково-

технічну діяльність» № 848-VIII від 26 листопада 2015 року, Указів 

Президента, Постанов Кабінету Міністрів України, наказів і розпоряджень 

Міністерства освіти і науки України, Міністерства фінансів України інших 

центральних органів виконавчої влади України. 

З метою забезпечення стабільного фінансового стану та зміцнення 

фінансово-господарської дисципліни Університету в рамках чинного 

законодавства України протягом 2021 року в Університеті продовжено заходи 

щодо оптимізації та оновлення структурних підрозділів Університету, які були 

розпочаті у 2019 році. 

Трудова дисципліна в Університеті базується на свідомому й сумлінному 

виконанні працівниками своїх трудових обов’язків і є невід’ємною умовою 

ефективної праці та результативності освітнього процесу.  

Головними завданнями 2021 року у сфері управління та зміцнення 

фінансово-господарської і трудової дисципліни були: 

- Аналіз та формування резерву на заміщення науково-педагогічних 

посад, зокрема, завідувачів кафедр. 

- Унормування розподілу ставок між факультетами/інститутами/ 

кафедрами, відповідно до контингенту здобувачів та обсягів навчального 

навантаження. 

- Залучення випускників, аспірантів, наукової молоді до науково-

педагогічної та науково-дослідної роботи Університету. 

- Реалізація заходів щодо покращення роботи адміністративно-

господарської частини, залучення кваліфікованих робітничих кадрів, 

зменшення плинності персоналу. 

У 2021 р. здійснено контроль над зміцненням трудової дисципліни 

працівників Університету, неухильним виконанням Правил внутрішнього 

трудового розпорядку, зокрема за робочим часом та його використанням. 

Трудову дисципліну в Університеті забезпечено методами переконання та 

заохочення до сумлінної праці, а до порушників дисципліни застосовано 

заходи дисциплінарного впливу. За зразкове виконання обов’язків, сумлінне 

ставлення до роботи та вагомі досягнення в роботі, за досягнення високих 

результатів у науковій, науково-педагогічній та інноваційній діяльності при 

підготовці фахівців та за інші досягнення в роботі у 2021 році, окремі 

працівники були заохочені наступним чином: нагородження грошовою 

премією; нагородження Почесною грамотою. 

Заохочення задокументовано 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 
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Університету забезпечено поєднання матеріальних і моральних стимулів до 

праці. 

Упродовж 2021 року, за клопотанням адміністрації Університету, за 

сумлінну працю, високий професіоналізм, зразкове виконання службових 

обов’язків, вагомий особистий внесок у розвиток освіти та сільського 

господарства Одещини 9 видатних науково-педагогічних працівників 

нагороджено Почесними грамотами Одеської обласної державної 

адміністрації та Почесною грамотою Одеської обласної ради з нагоди Дня 

Конституції України, з нагоди Дня Незалежності України і з нагоди Дня 

працівників сільського господарства України.  

Відповідно до ст. 149 Кодексу законів про працю України та Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, працівники, до яких застосовано 

дисциплінарні стягнення, своєчасно ознайомлено з відповідними наказами. За 

звітний період 1 працівника Університету притягнуто до дисциплінарної 

відповідальності – оголошено догану. 

Звільнення усіх категорій працівників Університету в звітному році 

відбулось згідно з чинним законодавством України.  

 
 

Упродовж останніх років 

керівництво Університету приклало 

чимало зусиль для формування та 

налагодження вертикалі менеджменту 

щодо організації надання якісних послуг, 

забезпечення сталого розвитку і 

досягнень поставлених цілей. Як 

результат проробленої роботи у цьому 

напрямку є отримання у поточному році 

сертифікату ДСТУ ISO 9001:2015 (ISO 

9001:2015, IDT) «Система управління 

якістю» (Рисунок 17.1). Цей сертифікат 

засвідчує, що система управління якістю 

послуг, що надаються (сфера вищої 

освіти, ветеринарна діяльність, інші 

індивідуальні послуги; коди ДКПП 85.42; 

75.00; 96.09) відповідає вимогам 

зазначеного стандарту згідно з чинними в 

Україні нормативними документами. 

 

Рис. 17.1. Сертифікат системи  

управління якістю ОДАУ 
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З метою зміцнення договірної дисципліни відповідними структурними 

підрозділами Університету, а саме юридичною службою, бухгалтерією, 

відділом матеріально-технічного забезпечення державних закупівель та 

договірних відносин постійно проводився: аналіз господарської діяльності, 

юридична експертиза документів, дії спрямовані на усунення порушень 

договірних зобов'язань та своєчасне проведення претензійно-позовної роботи. 

Працівниками юридичної служби здійснювався постійний контроль за 

правильним застосуванням в Університеті нормативно-правових актів та 

перевірка на відповідність законодавству України проєктів нормативно-

правових актів та інших документів, що готуються структурними 

підрозділами Університету. 

Штатний розпис Університету складено та затверджено відповідно до 

діючого законодавства України в розрізі структурних підрозділів та 

найменування посад. Загальна кількість штатних одиниць станом на 

01.01.2021. становила 480,91 одиниць. 

В звітному році в рамках міжнародної програми «Науковець року -2021» 

ректора Михайла БРОШКОВА нагороджено орденом «Науковець року – 

2021». 

В розрізі виконання Стратегічного плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 

роки варто зауважити на позитивну динаміку виконання заходів в рамках 5 

стратегічних цілей відповідного Документу.  

Так, із 54 заходів Стратегічної цілі №1 «Формування контингенту 

здобувачів вищої освіти на засадах моделі «U2P-освіта», що передбачає 

надання якісних освітніх послуг кожному громадянину, мотивованому до 

особистісного розвитку інтелектуального потенціалу» у звітному році велась 

робота над реалізацією 47 заходів (40-у 2020 році). Посилена увага була 

приділена новим заходам, за якими у 2020 році не було досягнуто вагомих 

результатів, зокрема в розрізі відкриття ІТ-підрозділу, нових (в тому числі 

англомовних) освітніх програм, робітничих професій, розвитку дуальної 

освіти, академічної мобільності, посиленню взаємодії «Викладач-студент», 

стажуванню у зарубіжних країнах, створенню електронних інформаційних 

пакетів для проведення профорієнтації, роботі з психологом. 

За результатами виконання заходів Стратегічної цілі №1 проаналізовано 

показники досягнення результативності за весь період виконання Документу 

та в розрізі звітного періоду (Таблиця 17.1.) 

Таблиця 17.1. 

Досягнення показників результативності Стратегічної цілі №1 

№ Назва показника Стан та обсяги досягнення 

1. Заснування L2S (Lecture to student) 

освіти. 

Сформовано концепт та план заходів 

керівників структурних підрозділів в 

напрямку L2S освіти, запроваджено 

студентоцентричні основи навчання, 

підвищено якість надання освітніх послуг в 



продовження таблиці 17.1 
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№ Назва показника Стан та обсяги досягнення 

розрізі вдосконалення методики викладання 

дисциплін. 

Впроваджується план заходів в напрямку 

L2S освіти в розрізі формування soft skills, 

впровадження гейміфікації освітнього 

процесу та тренінгових програм на всіх 

рівнях. 

2. Зростання контингенту студентів до 

30%. 

Загальний контингент осіб, що навчається в 

університеті за звітний період збільшився на 

3%. 

Контингент здобувачів 2 (магістерського) та 

3 освітньо-наукового рівнів, що навчався в 

Університеті за 2021 збільшився на 29,8% 

3. Збільшення іноземних громадян, що 

навчаються в ОДАУ щонайменше 

на 20%. 

Контингент іноземних громадян в 

Університеті за період реалізації документу 

збільшився на 14%  

4. Впровадження сучасних форм 

надання освітніх послуг. 

Запроваджено та відпрацьовано механізм 

змішаної форми навчання, створено 

первинну матеріально-технічну базу для 

впровадження інклюзивного навчання. 

Запроваджено механізм дуальної форми 

навчання. 

5. Забезпечення «агрошерінгу» як 

спільного використання природних 

ресурсів в системі тріади «Освіта-

наука-виробництво»  

Впроваджено дуальну освіту та проводиться 

співпраця з приватними стейкхолдерами 

щодо вдосконалення інфраструктури 

навчально-наукових лабораторій для 

формування затребуваного фахівця і 

надання консультативних послуг. 

Забезпечено наукове обґрунтування, 

передумови та перспективи впровадження 

агрошерінгу в сучасних умовах. 

6. Інтеграція сучасної моделі 

освітнього процесу в розрізі 

приведення освітніх програм до 

міжнародних стандартів. 

Модифікація та трансформація освітніх 

програм відповідно до механізму вільного 

вибору дисциплін є перспективою для 

гнучкості у подальшій співпраці з 

закордонними ЗВО, відкриття спеціальності 

«Громадське здоров’я» забезпечує 

затребуваність на міжнародному рівні. 

7. Впровадження англійської мови у 

навчальний процес до 30% 

дисциплін. 

Розпочато освітній процес за англомовною 

освітньою програмою «Ветеринарна 

медицина», розроблена та впроваджена 

освітня програма «Менеджмент» 



продовження таблиці 17.1 

140 
 

№ Назва показника Стан та обсяги досягнення 

8. Діджиталізація основних складових 

освітнього процесу.  

Закуплено біля 40 одиниць обладнання. 

Модернізовано 2 комп’ютерних класи, 12 

робочих місць викладачів, придбано 

програмне забезпечення для освітнього 

процесу AUTODESK на 26 користувачів. 6 

аудиторій оснащено мультимедійними 

засобами. Отримано пакет програмного 

забезпечення та моделей для вивчення 

дисципліни «Фізіологія тварин» в рамках 

співробітництва із міжнародною мережею за 

гуманну освіту InterNICHE та «Лікарі проти 

експериментів на тваринах» (DAAE). 

Створено центр Космічного моніторингу 

землі.  

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 у 2020 році. 

Запроваджено додатково два направлення 

курсів підвищення кваліфікації у 2021 році 

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. 

Пройшли внутрішню акредитацію 4 освітні 

програми  

12. Адаптація освітнього процесу до 

сучасних вимог.  

Відкрито освітню програму «кінологія», 

впроваджено основи гейміфікації. 

Впровадження сучасних технологій 

викладання: фасилітація, воркшопи, 

командний квест; впроваджено дисципліну 

«Штучний інтелект у галузі» та всі 

спеціальності; поступова цифровізація 

освітнього процесу 
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Серед 21 заходів 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», у звітному році велась 

робота над реалізацією всіх 21 заходів (17-у 2020 році). Посилена увага була 

приділена заходам щодо підняття у рейтингу ТОП 200 Україна (показник 

збільшився на 18 позицій), покращення системи управління (отримання 

сертифікату «Система управління якістю»), електронного документообігу та 

цифровізації освітнього процесу (впровадження АС Деканат), посиленню 

співпраці із закордонними партнерами (більше 40 онлайн та очних зустрічей), 

протидії та управлінню конфліктами (низка робіт щодо уникнення булінгу), 

розробці механізмів виховання майбутніх випускників-лідерів у вибраній 

ними галузі (робота з психологом щодо виявлення різних навичок у 

здобувачів), ребрендингу соціальних мереж та створення бренду Університету 

(створення серії відеороликів з викладачами, ребрендинг Instagram), 

забезпеченню комунікації між викладачами та здобувачами, реформуванню 

структури адміністративно-управлінського персоналу ОДАУ з розподілом 

повноважень, прав та обов’язків (в тому числі шляхом внесення показників 

KPI у контракти з деканами та керівниками структурних підрозділів), 

залученню студентства при прийнятті стратегічних рішень.  

За результатами виконання заходів Стратегічної цілі №2 проаналізовано 

показники досягнення результативності за весь період виконання Документу 

та в розрізі звітного періоду (Таблиця 17.2.) 

Таблиця 17.2. 

Досягнення показників результативності Стратегічної цілі №2 

№ Назва індикатору Стан 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 18 

позицій. 

Отримання сертифікату ДСТУ ISO 9001:2015 

(ISO 9001:2015, IDT) «Система управління 

якістю» 

2. Створення визнаного бренду 

ОДАУ 

Ребрендинг Університету проведено, концепт 

ведення соціальної мережі Instagram змінено, 

проведено модифікацію маркетингових 

досліджень профорієнтаційного напрямку, 

створено 18 відеороликів в рамках спеціальностей 

та цікавих для громадян тематик 

3. Створення та підтримка 

потужної інформаційної 

платформи відкритого 

доступу до публічної 

інформації ОДАУ 

Створено та забезпечено повноцінне 

функціонування нового офіційного веб-сайту 

Університету, який постійно оновлюється 

актуальною публічною інформацією згідно вимог 

контролюючих органів і засновника та за запитом 

здобувачів –актуальними розділами, 

затребуваними стейкхолдерами. 
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4. Забезпечення високого рівня 

працевлаштування 

випускників за 

спеціальностями та більшості 

позитивних відгуків від 

виробників про їх роботу. 

Проведено аналіз попиту і пропозицій в рамках 

спеціальностей на ринку праці; налагоджено 

співпрацю з державною службою зайнятості 

населення, підприємствами, установами та 

організаціями, які можуть бути потенційними 

роботодавцями; забезпечено інформування 

здобувачів про вакантні місця, що відповідають їх 

фаховій підготовці на офіційному веб-сайті. 

5. Висока оцінка діяльності 

керівництва ОДАУ з боку 

науково-педагогічних 

працівників за результатами 

анонімного анкетування. 

У результаті проведення онлайн анкетування 

працівників Університету щодо оцінки діяльності 

керівництва встановлено, що більше 77% 

опитаних задоволені діяльністю керівництва 

ОДАУ, своєю роботою в Університеті та 

ефективністю вирішення усіх питань. 

6. Успішне виконання щорічних 

планів реалізації Документу. 

Плани роботи структурних підрозділів та 

заступників керівників, розроблені в рамках 

Документу, затверджені та прозвітовано про 

проміжні результати. На Вченій Раді визначено 

питання, що потребують особливої уваги у 

наступному звітному році 

 

 

Серед 23 заходів 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», у звітному 

році велась робота над реалізацією 14 одиниць. Посилена увага була приділена 

заходам з відновлення оздоровчого табору «Лукомор’є» для працівників та 

здобувачів, академічної мобільності співробітників, впровадженню програм 

стажування науково-педагогічних працівників на виробництві, підвищенню 

рівня володіння інформаційно-комунікаційними технологіями («дія. цифрова 

освіта»), збільшенню кількісного складу докторів наук (17%), кандидатів наук 

(2%), членству у складі експертів НАЗЯВО, МОН України, Державної служби 

якості освіти.  
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За результатами виконання заходів Стратегічної цілі №3 проаналізовано 

показники досягнення результативності за весь період виконання Документу 

та в розрізі звітного періоду (Таблиця 17.3.) 

Таблиця 17.3. 

Досягнення показників результативності Стратегічної цілі №3 

№ Назва індикатору Стан та обсяги досягнення 

1. Реалізація та розвиток системи 

10% кадрового резерву серед 

молодих науковців. 

4-ох аспірантів та випускників аспірантури було 

працевлаштовано в Університет, 4 кандидати 

наук – молоді вчені прийняті на посаду доцента 

за результатами конкурсного відбору. 

Кількість молодих вчених у 2021 році 

збільшилась на 10 %. 

2. Створення дієвої системи 

соціальної допомоги та 

економічних гарантій 

самореалізації всіх 

співробітників ОДАУ. 

Профспілковою організацією забезпечено 

матеріальну допомогу та стимулювання: 

працівникам, що хворіли на Covid-19; дітям-

сиротам; ювілярам-працівникам Університету; з 

нагоди Міжнародного жіночого Дня; за заявами 

працівників. Забезпечено виїзд співробітників та 

здобувачів у туристичну подорож до комплексу 

Нью-Васюки. Забезпечено питною водою та 

відповідним обладнанням приміщення 

навчальних корпусів. Економічне сприяння 

шляхом реалізації Положення про рейтингове 

оцінювання діяльності науково-педагогічних 

працівників 

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%) 

Відповідно до минулорічних показників 

кількість науково-педагогічних працівників, які 

підтвердили рівень володіння англійською 

мовою (В2) складає 33% 

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 49% 

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 за період 

реалізації документу збільшено на 50 %, за 

звітний – на 17%, (33 доктори наук у 2021 році 

проти 22 – у 2018 році). Кількість кандидатів 

наук за період реалізації документу збільшено на 

10 % (96 кандидатів наук у 2021 році проти 87 – 

у 2018 р.). 
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№ Назва індикатору Стан та обсяги досягнення 

6. Забезпечення проходження 

довготривалого стажування 

працівників в іноземних 

закладах та проведення занять 

англійською мовою. 

Забезпечено участь науково-педагогічних 

працівників та здобувачів в програмі академічної 

мобільності ERASMUS+ в рамках напряму КА1. 

Номіновано на участь науково-педагогічних 

працівників та здобувачів ОДАУ: для 

стажування (1 місце, викладач) в Природничо-

гуманітарний університет м. Сьєдельце; 

викладання (1 місце, викладач) в Університет ім. 

Ататюрк. 

Стажування за кордоном за період реалізації 

документу пройдено 23-ма НПП. 

7. Забезпечення використання 

щонайменше 20% науково-

педагогічних фахівців 

високотехнологічних методів 

навчання (e-learning, 

дистанційне, змішане тощо) 

У зв`язку з карантинними обмеженнями 

продовжено викладання дисциплін за змішаною 

та дистанційною формою із використанням 

інструментів e-learning, вдосконалено методику 

викладання та цифрові навички НПП 

8. Залучення науково-

педагогічних працівників 

ОДАУ до складу експертних 

рад. 

У складі експертів Національного агентства з 

забезпечення якості освіти налічується 5 

науково-педагогічних працівників. У складі 

експертних рад МОН України - 2 науково-

педагогічних працівника. У складі експертної 

комісії Державної служби якості освіти - 1 

науково-педагогічний працівник 

Серед 30 заходів Стратегічної цілі №4 «Створення інноваційного та 

безпечного освітнього середовища як високоорганізованого соціального 

простору, комфортного для продуктивної освітньої, наукової та громадської 

діяльності», у звітному році велась робота над реалізацією 26 заходів (18-у 

2020 році). Посилена увага була приділена заходам щодо відновлення роботи 

та створення нових лабораторій (виноградарства, технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва, гістології, захисту і карантину рослин, 

вивчення біохімії та біоенергетики клітин, дисципліни «Біохімія», 

мікробіологічної, гістологічної, сільськогосподарських машин кафедри 

агроінженерії), створення нової інфраструктури практичної діяльності та 

освітнього процесу (університетська ветеринарна клініка), розвитку єдиної 

комп’ютерної та інформаційної системи університету, технічного та 

програмного забезпечення освітнього процесу та науково-технічних заходів 

Університету (модернізація 2 комп`ютерних класів, оснащення центру 

супутникового моніторингу землі, місць викладачів, придбання програмного 

забезпечення),
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створення консультаційних центрів для надання послуг соціально 

незахищеним верствам населення, впровадження електронного 

документообігу, поточного ремонту гуртожитків та навчальних корпусів, в 

тому числі заміни вікон та дверей, оформлення правовстановлюючих 

документів на будівлі та споруди ОДАУ, доступу маломобільних груп 

населення до корпусів та гуртожитків (пандуси, покажчики, кнопки виклику), 

а також вдосконалення спортивної інфраструктури. За результатами 

виконання заходів Стратегічної цілі №4 проаналізовано показники досягнення 

результативності за весь період виконання Документу та в розрізі звітного 

періоду (Таблиця 17.4.) 

Таблиця 17.4. 

 

Досягнення показників результативності Стратегічної цілі №4 

№  Назва індикатору Стан та обсяги досягнення 

1. Приєднання наукових установ та 

заснування кафедр за 

спеціальностями практичного 

напрямку на базах виробництв. 

В рамках угод про дуальну форму навчання 

створені філії на базі виробництв ПП «Фірма 

«Інженер»», ПП«АГРО-СОЯ», ТОВ «НВП 

«Глобинський»», ПАТ «АПК-ІНВЕСТ», 

ТОВ «НОВОСЕЛІВСЬКЕ-АМ». 

2. Громадська затребуваність 

створених Центрів для надання 

послуг соціально незахищеним 

верствам населення. 

В рамках роботи Центру відкрито 

університетську ветеринарну клініку, яка на 

підставі договору з Департаментом екології 

та розвитку рекреаційних зон Одеської 

міської ради надає послуги з безкоштовної 

стерилізації та вакцинації безпритульних 

тварин (котів/кішок). Подано заявку до 

органів місцевого самоврядування та 

виконавчої влади щодо сприяння створення 

мобільної станції ветеринарної допомоги. 

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. 

Налагоджена система вибіркового 

розповсюдження інформації. Учасники 

освітнього процесу забезпечені доступом до 

наукометричних баз даних; електронних 

ресурсів; онлайн-енциклопедій. Розпочато 

роботу над формуванням проєкту з 

облаштування читального залу бібліотеки з 

забезпеченням зонінгу та мультимедійного 

центру. 
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4. Вдосконалення якісного стану 

матеріально-технічної бази та 

інфраструктури ОДАУ, необхідної 

для сталого розвитку освітнього 

процесу. 

Придбано більше 40 одиниць техніки для 

комп`ютеризації освітнього процесу. 

Оснащено комп’ютерною технікою 

лабораторію супутникового моніторингу 

Землі. Модернізовано два комп’ютерних 

класи, робочі місця викладачів. Придбано 

програмне забезпечення, створено 

ветеринарну клініку; ведеться робота з 

відновлення лабораторій: виноградарства, 

ґрунтової, захисту і карантину рослин, 

здобувачів PhD ТВІППТ, вивчення біохімії 

та біоенергетики клітин, дисципліни 

«біохімія», мікробіологічної, гістологічної, 

с/г машин кафедри агроінженерії. Придбано 

більше 20 вікон, 30 дверей. Проведено 

поточний ремонт у навчальних корпусах та 

гуртожитках (в тому числі заміна застарілих 

кухонних плит на сучасні електричні (28 

шт)); заміну лічильника тепла навчального 

корпусу №3 та води в навчальному корпусі 

№4; капітальне технічне обслуговування 4 

одиниць с/г техніки, 2 легкових автомобілів 

та приведено у працездатний стан 1 

культиватор і 1 плуг. 

5. Забезпечення умов 

безперешкодного доступу до 

сучасних об’єктів спортивно-

оздоровчої інфраструктури. 

Співробітникам ОДАУ надано можливість 

безкоштовного використання спортивної 

інфраструктури Університету. Виконано 

проєкт щодо облаштування стадіону для гри 

в стрітбол та майданчика для бадмінтону у 

2021 році поблизу навчального корпусу №4 

та забезпечено безперешкодний доступ до 

нього. 

6. Студентський HUB для генерації 

нових знань, розкриття потенціалу 

та формування «soft skills» 

здобувачів вищої освіти. 

Сформовано концепт студентського HUВу, 

роботи відтерміновано у зв`язку з 

карантинними обмеженнями, дистанційним 

навчанням і необхідністю переобрання голів 

студентської ради.  

7. Облаштування навчального 

корпусу №4 для повноцінного 

впровадження інклюзивного 

навчання. 

Навчальний корпус № 4, пров. Матросова 6– 

центральний вхід оснащений пандусом, 

встановленні необхідні інформаційні 

покажчики згідно з правилами та нормами 

ДБН, встановлена кнопка виклику вахтера 

(за умови необхідності допомоги). 
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8. Заснування «зеленого» курсу в 

ОДАУ 

Проведено акції щодо висадки дерев біля 

навчальних корпусів, прийнято участь у 

міських акціях щодо збору сміття. 

Розроблено «Eco GLASS» - стаканчик, який 

виготовлений з матеріалу, що розкладається 

при будь-яких умовах і містить зерна в 

подвійному дні, які проростають та стають 

постачальниками кисню. Сформовано 

концепт «зеленої» алеї на факультеті 

ветеринарної медицини. 

9. Створення покращених умов для 

відпочинку та оздоровлення 

соціально незахищених верств 

населення на базі ОДАУ. 

В 2021 році було проведено масові заходи з 

відновлення інфраструктури та можливості 

запуску СОТ «Лукомор’є», що в 

подальшому може створити умови для 

відпочинку та оздоровлення соціально 

незахищених верств населення на базі 

ОДАУ. Виконано проєкт щодо 

облаштування стадіону для гри в стрітбол та 

майданчика для бадмінтону у 2021 році 

поблизу навчального корпусу №4 та 

забезпечено безперешкодний доступ. 

 

Серед 39 заходів Стратегічної цілі №5 «Інтегрування Університету в 

світовий освітньо-науковий простір, орієнтований на розвиток людини та 

соціуму в цілому», у звітному році велась робота над реалізацією 33 заходів 

(29-у 2020 році). Посилена увага була приділена заходам щодо створення 

наукових лабораторій (створено Центр супутникового моніторингу Землі та 

лабораторії, що докладно висвітлені при описі заходів реалізації Стратегічної 

цілі №4); розвитку наукового потенціалу (заключено 18 договорів на 

господарсько-договірній основі); роботі зі створення спільних із зарубіжними 

закладами магістерських програм; залучення закордонних вчених для обміну 

досвідом (професор з Природничо-гуманітарного університету м. Сьєдельце); 

налагодження контактів із дипломатичними представництвами та 

консульськими установами (домовленості щодо співпраці із Генеральним 

консульством Республіки Польща), посилення міжнародного співробітництва 

(заключено 8 договорів міжнародного співробітництва); збільшення кількості 

наукових праць працівників ОДАУ у виданнях, що індексуються БД Scopus 

та/або Web of Science Core Collection (збільшення кількісних показників 

індексу Гірша, публікаційної активності на 10%); посилення значущості 

наукового журналу «Аграрний вісник Причорномор`я» (підвищення рейтингу 

аграрного вісника Причорномор`я – ICV, інтегральних показників у Google 

академії); вдосконалення системи дистанційних освітніх технологій. 

За результатами виконання заходів Стратегічної цілі №5 проаналізовано 

показники досягнення результативності за весь період виконання Документу 

та в розрізі звітного періоду (Таблиця 17.5.)
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Таблиця 17.5. 

Досягнення показників результативності Стратегічної цілі №5 

№ Назва індикатору Стан та обсяги досягнення 

1. Розвиток R&D центру як ядра 

генерації інновацій та трансферу 

технологій. 

Розроблено концепцію R&D центру ОДАУ. 

Створено Центр супутникового 

моніторингу Землі, ведуться роботи зі 

створення наукової лабораторії здобувачів 

PhD ТВІППТ, лабораторій: захисту і 

карантину рослин, вивчення біохімії та 

біоенергетики клітин, ґрунтової, 

мікробіологічної, гістологічної та 

виноградарської. Вивчено ринок, 

накопичено знання інноваційних 

інструментів, методів. Однією із розробок 

центру є «розумний» датчик для тварин. 

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 

міжнародних наукометричних баз даних 

Web of Science та Scopus збільшилась в 1,75 

разів. Зросла загальна кількість цитувань у 

виданнях, що індексуються БД Scopus та 

Web of Science. Значення h-індексу за 

даними бази Web of Science збільшилось на 

4 одиниці за період реалізації Документу, 

Scopus – на 3. 

3. Збільшення фінансових 

надходжень до Університету в 

частині провадження науково-

технічної діяльності до двох разів.  

18 робіт на господарсько-договірній основі 

на загальну суму біля 500 тис грн., що у 

рази більше відповідно до залучених коштів 

у 2020 році. 

4. Збільшення кількісного складу 

здобувачів третього освітньо-

наукового рівня до 40%.  

Кількісний склад здобувачів третього 

освітньо-наукового рівня за період 

реалізації Документу збільшився на 41% 

5. Залучення щонайменше 5% 

іноземних фахівців (в розрізі 

науково-педагогічних фахівців) до 

участі у науковій або викладацькій 

роботі.  

Тривають перемовини із закордонними 

закладами вищої освіти з розробки 

механізмів забезпечення залучення їх 

співробітників до участі у науковій або 

викладацькій роботі Університету. 

Продовжено цикл онлайн лекцій для 

обговорення найбільш актуальних питань із 

закордонними партнерами. 

6. Зростання щонайменше вдвічі 

активності наукової молоді щодо 

участі у національних та 

міжнародних науково-технічних 

заходах. 

В ОДАУ створені умови для участі молодих 

вчених у всеукраїнських і міжнародних 

конкурсах. Кількість молодих вчених які 

приймають участь у національних та 

міжнародних науково-технічних заходах 

збільшилась на 10 %. 
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7. Зростання значущості журналу 

«Аграрний вісник Причорномор’я» 

у національному вимірі. 

Показник ICV (Index Copernicus Value) 

журналу «Agrarian Bulletin of the Black Sea 

Littoria» у 2020 році підвищився до 

показника – 61,37 (51,76 – у 2019 році). 

Зросли інтегральні показники у БД Google 

Академія (h5-індекс – 2, а h5-медіана – 5). 

Створене електронне видання 

«Економічний вісник Причорномор’я» 

приводиться у відповідність до вимог щодо 

отримання категорії «Б» фахових видань 

України. Випущено перший номер 

журналу. Ведеться робота щодо присвоєння 

ISSN та DOI друкованому виданню. 

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).  

Розпочався процес забезпечення участі 

науково-педагогічних працівників та 

здобувачів ОДАУ в програмі академічної 

мобільності ERASMUS+ в рамках напряму 

КА1 (Природничо-гуманітарний 

університет (м. Сьєдельце), Університет ім. 

Ататюрк (м. Ерзурум); 5-ма науково-

педагогічними працівниками пройдено 

міжнародне стажування в рамках 

міжнародного партнерства ОДАУ. 

Співорганізатор 2 міжнародних конгресів та 

конференцій – V Міжнародного 

євразійського конгресу с/г наук (з 

Республікою Туреччина), World Conference 

on Economic, Business and Agricultural 

Development (Республіка Молдова, Індія, 

Канада та США) 

9. Успішне проходження державної 

атестації ЗВО в частині 

провадження наукової (науково-

технічної) діяльності. 

Адміністрація Університету приймає участь 

в обговоренні та надає пропозиції до 

проєкту Порядку проведення державної 

атестації закладів вищої освіти в частині 

провадження ними наукової (науково-

технічної) діяльності, а також працює над 

забезпеченням успішного проходження 

відповідної атестації в подальшому 

Університету згідно відповідних вимог             

та показників. 

Отже, ведеться потужна робота з максимальної реалізації Стратегічного 

плану розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки зі щорічним аналізом та виділенням 

першочергових заходів наступного звітного періоду.
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18. ВИКОНАННЯ НАВЧАЛЬНИХ ПЛАНІВ І ПРОГРАМ, 

ДОТРИМАННЯ ВСІМА ПІДРОЗДІЛАМИ УНІВЕРСИТЕТУ ШТАТНО-

ФІНАНСОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ, ОРГАНІЗАЦІЯ ТА ЗДІЙСНЕННЯ 

КОНТРОЛЮ ЗА НАВЧАЛЬНОЮ ДІЯЛЬНІСТЮ 

 

Виконання навчальних планів та освітніх програм відбувається на 

підставі Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року 

та згідно внутрішніх нормативних актів: Положення про організацію 

освітнього процесу в Одеському державному аграрному університеті (нова 

редакція), Положення про освітні програми (нова редакція), Положення про 

проведення практичної підготовки ЗВО в ОДАУ (нова редакція), Положення 

про організацію вибору навчальних дисциплін варіативної складової 

навчальних планів, Положення про систему оцінювання успішності навчання 

здобувачів вищої освіти в ОДАУ, Положення про порядок створення та 

організацію роботи Екзаменаційної комісії у Одеському державному 

аграрному університеті(нова редакція), Положення про кваліфікаційну 

(дипломну) роботу. 

Відповідно до рішення Вченої ради, протокол № 5 від 29 січня 2021 року 

та наказу №35-заг від 01 лютого 2021 року, було затверджено освітні програми 

та введені в дію з 1 вересня 2021 року: 

- 051 «Економіка» – другий (магістерський) рівень вищої освіти; 

- 071 «Облік і оподаткування» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

- 071 «Облік і оподаткування» – другий (магістерський) рівень вищої освіти; 

- 073 «Менеджмент» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

- 073 «Менеджмент» – другий (магістерський) рівень вищої освіти; 

- 201 «Агрономія» – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; 

- 201 «Агрономія» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

- 201 «Агрономія» – другий (магістерський) рівень вищої освіти; 

- 202 «Захист і карантин рослин» – перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти; 

- 202 «Захист і карантин рослин» – другий (магістерський) рівень вищої 

освіти; 

- 203 «Садівництво та виноградарство» – перший (бакалаврський) рівень 

вищої освіти; 

- 203 «Садівництво та виноградарство» – другий (магістерський) рівень 

вищої освіти; 

- 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – 

перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

- 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – 

другий (магістерський) рівень вищої освіти; 

- 208 «Агроінженерія» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

- 208 «Агроінженерія» – другий (магістерський) рівень вищої освіти; 
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- 211 «Ветеринарна медицина» – перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти; 

- 211 «Ветеринарна медицина» – другий (магістерський) рівень вищої освіти; 

- 211 «Ветеринарна медицина» – третій (освітньо-науковий) рівень вищої 

освіти; 

- 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – другий (магістерський) 

рівень вищої освіти; 

- 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» – третій (освітньо-

науковий) рівень вищої освіти; 

- 193 «Геодезія та землеустрій» – перший (бакалаврський) рівень вищої 

освіти; 

- 193 «Геодезія та землеустрій» – другий (магістерський) рівень вищої освіти; 

- 073 «Менеджмент» – третій (освітньо-науковий) рівень вищої освіти; 

- 051 «Економіка» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

- 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – третій 

(освітньо-науковий) рівень вищої освіти; 

- 229 «Громадське здоров’я» – перший (бакалаврський) рівень вищої освіти; 

- 229 «Громадське здоров’я» – другий (магістерський) рівень вищої освіти; 

- 204 «Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» – 

початковий рівень вищої освіти (короткий цикл). 

Також відповідно до вищевказаного рішення були затверджені 

навчальні плани відповідно до утворених конкурсних пропозицій та робочі 

навчальні плани. 

У звітному році успішно виконано навчальні плани та відповідно до 

рішення Екзаменаційної комісії було присуджено ступінь вищої освіти та 

освітню кваліфікацію здобувачам вищої освіти (таблиця 18.1.). 

Відповідно до вдосконалень виконання навчального плану було 

модернізовано структуру робочої програми, яка входить до складу навчально-

методичного забезпечення, шляхом внесення таблиці відповідності методів 

навчання програмним результатами навчання. У зв’язку зі зверненням 

студентського самоврядування щодо можливості продовження роботи за 

діючою системою оцінювання, модифікація у звітному році не проводилась. 

Організаційна структура Університету та штатний розпис 

розробляються та затверджуються наказом ректора з урахуванням 

обґрунтованих вимог оптимального поєднання чисельності й 

функціонального навантаження особового складу. 

Основні вимоги до організаційної структури та штатів в Університеті: 

- обґрунтованість; 

- недопущення утворення паралельно діючих і дублюючих підрозділів; 

- забезпечення ефективного виконання покладених функцій і 

поставлених завдань; 

- максимальне обмеження в організаційній структурі кількості 

ієрархічних ступенів. 
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Таблиця 18.1. 

Кількісний склад випускників Університету у звітному періоді 

Спеціальність Кількість здобувачів, які 

отримали освітній ступінь 

«Бакалавр» 

Кількість здобувачів, які  

отримали освітній ступінь 

«Магістр» 

204 «Технологія 

виробництва і переробки 

продукції тваринництва» 

18 4 

201 «Агрономія» 25 24 

202 Захист і карантин 

рослин» 

9 8 

203 Садівництво та 

виноградарство» 

6 3 

208 «Агроінженерія» 27  

193 «Геодезія та 

землеустрій» 

22 11 

073 «Менеджмент» 26 1 

071 «Облік і 

оподаткування» 

34 3 

051 «Економіка» - 3 

211 «Ветеринарна 

медицина» 

75  

Всього 242 57 

 

Організаційно-штатні пропозиції щодо затвердження структури та 

штатів, або організації (створення), скорочення (ліквідації) самостійних 

структурних підрозділів подавались на розгляд ректору (особі, яка виконує 

його обов'язки) відповідними особами. Організаційна структура і штати 

затверджувались з урахуванням вимог, встановлених чинним законодавством 

та видатків державного бюджету. В рамках дотримання штатно-фінансової 

дисципліни розроблення проєкту штатного розпису здійснювалось з 

урахуванням: 

1) завдань та функцій підрозділів і посадових обов'язків особового 

складу; 

2) норм довідника кваліфікаційних характеристик професій працівників, 

які є загальними для всіх видів діяльності; 

3) законів України, актів Президента України та Кабінету Міністрів 

України, що регулюють відносини у сфері вищої освіти. 

На підставі штатного розпису в Університеті: 

- розраховувалась планова чисельність персоналу; 

- враховувалась і контролювалась кількість вакантних посад; 

- здійснювався процес підбору персоналу на вакантні посади; 

- планувався і розраховувався обсяг витрат на оплату праці (фонд 

оплати); 

- планувались зміни в організаційній структурі університету. 
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Штатний розпис складався та містив дані про найменування 

структурних підрозділів, посад, посадових окладів; надбавки за вислугу років, 

почесні звання, престижність праці, складність та напруженість у роботі, 

особливі умови роботи; доплати за вчене звання, науковий ступінь, 

завідування кафедрою, роботу у нічний час та шкідливі умови праці; 

підсумкову чисельність за підрозділами та загалом в Університеті. 

Після визначення кількості посад в структурних підрозділах 

Університету вказувався підсумок штатної чисельності посад за кожний 

підрозділ окремо та по Університету в цілому. Зміни в штати вносились 

виключно наказами ректора Університету на підставі організаційно-штатних 

пропозицій.  

Організаційно-штатні пропозиції розроблялись керівниками 

структурних підрозділів із обов'язковим погодженням проректором, або 

ректором. Організаційно-штатні пропозиції щодо змін у штатному розписі 

Університету в обов'язковому порядку узгоджувались з відділом кадрів та 

планово-фінансовим відділом. Реалізація змін у штатному розписі 

здійснювалась наказом ректора, в якому визначався строк введення їх у дію. 

Контроль за дотриманням Університетом ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності здійснюється згідно положень та умов, 

висвітлених у розділі 4, інших умов – у відповідних складових частинах Звіту. 

Загальний контроль за дотриманням штатно-фінансової дисципліни в 

Університеті покладається на ректора та його заступників (проректорів), а 

безпосередній контроль, відповідно до компетенції, здійснюють планово-

фінансовий відділ та відділ кадрів.  

 

 

19. СТВОРЕННЯ НАЛЕЖНИХ УМОВ ПРАЦІ ВІДПОВІДНО ДО 

ВИМОГ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОТРИМАННЯ ПРАВ ПРАЦІВНИКІВ 

ВІДПОВІДНО ДО ЗАКОНОДАВСТВА ПРО ПРАЦЮ 

Одним із ключових завдань Університету є 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. 

Прийняття на роботу науково-педагогічних, педагогічних, наукових 

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-VII від 1 липня 2014 року, Постанови Кабінету Міністрів України від 

30.12.2015 № 1187 «Про затвердження ліцензійних умов на впровадження 

освітньої діяльності (із змінами), Положення про порядок проведення 

конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-педагогічних, 

педагогічних працівників Одеського державного аграрного університету та 

укладання з ними трудових договорів (контрактів), (нова редакція). До 
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початку роботи претендентам проводилось 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 визначалось робоче місце, проводились інструктажі з техніки 

безпеки, гігієни праці, протипожежної охорони та цивільного захисту. 

Працівників ознайомлювали з Колективним договором, Правилами 

внутрішнього розпорядку та посадовими обов’язками під підпис. 

У звітному році проведено дві процедури конкурсного заміщення 

вакантних посад науково-педагогічних працівників, за результатами яких 

призначено на посади 46 осіб, з якими укладені контракти. 

Усі категорії працівників Університету забезпечені правом 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), організації 

побуту, відпочинку, працівникам виплачується соціальна допомога у 

випадках, встановлених законодавством. 

Щорічні, додаткові відпустки працівникам Університету у 2021 році 

надавались відповідно до чинного законодавства та згідно графіку відпусток 

працівників університету на поточний рік, погодженого із Первинною 

профспілковою організацією ОДАУ та затвердженого ректором університету. 

При плануванні щорічних відпусток були враховані інтереси працівників та 

забезпечено нормальну організацію освітнього процесу. 

Модифікації 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 за 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. 

Створення належних умов праці в Університеті базується на виконанні 

вимог Кодексу законів про працю України, Закону України «Про охорону 

праці» № 2694-XII від 14 жовтня 1992 року. Реалізується це за допомогою 

соціально-економічних, організаційно-технічних засобів, санітарно-

гігієнічних та лікувально-профілактичних заходів, які органічно 

взаємозв’язані і створюють систему охорони праці в університеті. 

В системі охорони праці Університету розроблені і діють: - Положення 

про систему управління охороною праці; Положення про службу охорони 

праці ОДАУ; Положення про порядок проведення навчання й перевірку знань 

з питань охорони праці; Положення про медичний огляд; Положення про 

організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу; 
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Положення про адміністративно-господарський контроль за охороною праці; 

Положення про роботу уповноважених з питань охорони праці. 

Відповідно до умов Колективного договору служба охорони праці 

Університету постійно здійснює контроль за дотриманням законодавства про 

охорону праці. Так, відповідно до статті 5 Закону України «Про охорону 

праці» № 2694-XII від 14 жовтня 1992 року, умови праці на робочих місцях, 

устаткування, обладнання, засоби колективного та індивідуального захисту, а 

також санітарно-побутові умови в основному відповідають нормативним 

вимогам.  

На виконання Закону України «Про охорону праці» № 2694-XII від 14 

жовтня 1992 року в Університеті створені належні умови праці на робочих 

місцях, а також санітарно-побутові умови, які відповідають нормативним 

вимогам; керівниками підрозділів розроблені інструкції з охорони праці, що 

діють у межах Університету та встановлюють правила виконання робіт і 

поведінку працівників на робочих місцях та території Університету.   

Виконання робіт підвищеної небезпеки, а саме роботи на висоті понад 

1,3 м. та експлуатація устаткування напругою понад 1 кВ здійснюється на 

підставі декларації відповідності матеріально-технічної бази Університету 

вимогам законодавства з питань охорони праці від 03.03.2021 року. Ведеться 

робота щодо організації проведення обов’язкових періодичних медичних 

оглядів для працівників Університету, які працюють у шкідливих умовах, або 

там, де є необхідність професійного добору, осіб до 21 року. 

Систематично контролюється санітарно-гігієнічний стан у навчальних 

приміщеннях, приміщеннях побутового призначення та на прилеглих до 

будівель Університету територіях. 

Службою охорони праці контролюється дотримання вимог нормативних 

актів з охорони праці. Проведено навчання адміністрації, керівників 

підрозділів на базі Консультаційно-навчального центру охорони праці (всього 

25 осіб), в Університеті пройшли навчання декани, зав кафедрами, керівники 

підрозділів (всього 27 осіб). 

В кухонних приміщеннях гуртожитків проведена реконструкція 

електромереж та замінені газові плити на сучасні електроплити індукційного 

принципу дії. На шляхах евакуації та в підсобних приміщеннях замість ламп 

розжарювання встановлені світильники з світлодіодними панелями. 

Крім цього, відбулося поліпшення умов перебування в Університеті, 

зокрема здійснено поточний ремонт місць загального користування (кімнат 

гігієни, коридорів) у навчальних корпусах та гуртожитках Університету, 

навчальних аудиторіях та робочих кабінетах, об’єктів обслуговуючої 

інфраструктури (вуличне освітлення, водопостачання та каналізація). 

Значна увага приділяється дотриманню пожежної безпеки та санітарним 

нормам. Так, у звітному періоді відбулося навчання з питань пожежної 

безпеки посадовими особами та співробітниками Університету на базі 

Консультаційно-навчального центру охорони праці (всього 18 осіб).  
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Перевірка знань працівників з питань пожежної безпеки в Університеті 

проводиться щорічно. Крім цього, в Університеті проводилася робота щодо 

забезпечення належного захисту від пожеж будівель та приміщень об'єкта. 

Зосереджується увага всіх співробітників на попереджувальних 

протипожежних заходах. Зокрема, закуплено 350 нових вогнегасників, 150 

перезаряджено, закуплено 200 нових протипожежних рукавів, здійснено 

протипожежну обробку горищ навчального корпусу №1, гуртожитку №3 та 

протипожежну обробку куліс сцени актової зали Університету, приведено до 

норм пожежні крани, розміщено плани евакуації та інші інформаційні 

вказівники з пожежної безпеки. Для попередження пожеж проводиться робота 

через систему навчання і інструктажів зі співробітниками Університету. 

Випадків травматизму та нещасних випадків в Університеті не 

зафіксовано.  

Найважливіші заходи з питань цивільного захисту, що проведені у 

звітному році в Одеському державному аграрному університеті на виконання 

актів Кабінету Міністрів України та РНБО України, рішень місцевих органів 

виконавчої влади та наказів ректора ОДАУ про підсумки підготовки з 

цивільного захисту у 2021 році і завдання на 2022 рік: 

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

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

усіх членів комісій.  

2. Уточнений та перероблений План реагування на надзвичайні ситуації, 

а також 13 додатків до нього.  

3. Уточнений та перероблений План цивільного захисту ОДАУ на 

особливий період, а також 9 додатків до нього.  

4. Уточнений та перероблений План евакуації студентів та працівників 

у разі виникнення надзвичайних ситуацій на об’єктах ОДАУ. 

5. Відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України, інших 

наказів та розпоряджень, створені формування цивільного захисту ОДАУ.  

6. Ведеться навчання з формуваннями ЦЗ, професорсько-викладацьким 

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

проведені заліки.  

7. Організовано чергування керівного складу ОДАУ у режимі 

підвищеної готовності. Розроблена інструкція посадової особи керівного 

складу ОДАУ, яка здійснює чергування, та затверджений порядок організації 

чергування.  

8. Розчищені та відремонтовані підвальні приміщення у навчальних 

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

якості сховищ від артилерійських та авіаційних ударів. Розроблений План 

укриття постійного складу і здобувачів ОДАУ у ці підвали за сигналами ЦЗ. 

Проведено навчальне тренування у всіх навчальних корпусах та гуртожитках 

з укриття особового складу університету у разі бойових дій, артилерійських та 

авіаційних ударів, згідно з Планом укриття. 
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9. Підготовлені та затверджені усі документі до проведення об’єктового 

тренування (ОТ) з питань цивільного захисту за темою: «Дії керівного складу, 

формувань ЦЗ, особового складу університету при загрозі та виникненні НС – 

виявлення небезпечного підозрілого предмету на території навчального 

корпусу № 3 (загрозі вибуху) та проведення протипожежного тренування з 

евакуацією особового складу».  

10. Виконуючи вимоги «Табеля термінових донесень Міністерства 

освіти і науки України з питань цивільного захисту, охорони праці та безпеки 

життєдіяльності» від 11.08.2020 року № 1037, підготовлені, затверджені та 

відправлені усі необхідні звіти, доповіді та донесення. 

11. Підготовлена ідентифікація усіх об’єктів господарської діяльності 

ОДАУ. 

Особливу увагу у 2021 році було приділено заходам дотримання вимог 

законодавства з організації проведення профілактичних і протиепідемічних 

заходів на період карантину (COVID-19) на території Університету. Зокрема, 

у достатній кількості закуплено дезінфікуючі та миючі засоби, одноразові 

маски, щитки, інший інвентар. Відповідно до законодавства розроблено та 

затверджено алгоритми дій у випадку виявлення осіб з ознаками гострої 

респіраторної хвороби (COVID-19) в Університеті. 

На виконання вимог статті 40 Закону України «Про забезпечення 

санітарного та епідемічного благополуччя населення» № 4004-XII від 24 

лютого 1994 року, постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 

№1236 (зі змінами), постанов Головного державного санітарного лікаря 

України від 25.08.2021 №8 «Про затвердження протиепідемічних заходів у 

закладах дошкільної освіти на період карантину у зв'язку з поширенням 

коронавірусної хвороби (СОVID-19)», від 06.09.2021 №10 «Про затвердження 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину у зв'язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (СОVID-19)», рішень позачергового 

засідання комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій Одеської облдержадміністрації від 11.11.2021 у, протокол № 13, 

проводиться наступна робота: 

1. Розроблені і затверджені:  

-  «Рекомендації учасникам навчально-виховного процесу і працівникам 

ОДАУ щодо дій у випадку поширення респіраторних захворювань, таких як 

грип чи COVID-19»; 

-  «Інструкція щодо запобігання поширення коронавірусної хвороби 

(COVID-19), дотримання правил респіраторної гігієни та протиепідемічних 

заходів в університеті на період карантину». 

2. Щомісячно у Департамент освіти і науки Одеської обласної державної 

адміністрації надаються «Узагальнені відомості стану захворюваності на 

СОVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2, здобувачів освіти та 

працівників в ОДАУ». 
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3. Постійно інформується особистий склад щодо проведення 

профілактичних щеплень проти коронавірусної хвороби серед працівників 

ОДАУ. 

 

 

20. СВОЄЧАСНІСТЬ ПРОВЕДЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З 

ЮРИДИЧНИМИ ТА ФІЗИЧНИМИ ОСОБАМИ 

  

Університет своєчасно і повністю розраховується з підприємствами, 

установами, організаціями, банками, постачальниками та іншими 

організаціями в рамках відповідних договірних відносин. Дебіторської та 

кредиторської заборгованості за загальним фондом кошторису, простроченої, 

небюджетної заборгованості в Університеті протягом звітного періоду не 

обліковувалось. 

На кінець звітного періоду виникла прострочена дебіторська 

заборгованість за спеціальним фондом кошторису, яка утворилась в результаті 

попередньої оплати періодичних видань за договорами від 22.02.2021 № 31 та 

№32, укладеними з ТОВ «АС-Медіа». 

З серпня 2021 року ТОВ «АС-Медіа» припинило постачання 

періодичних видань, що стало причиною утворення вищеозначеної 

заборгованості. 

З метою повернення коштів у суму 18531,37 грн. на рахунок 

Університету проведено претензійно-позовну роботу, за результатами якої 

справу  № 905/2380/21 призначено до судового розгляду на 17.01.2022. 

 

 

 

21. ЦІЛЬОВЕ ТА ЕФЕКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ 

ДЕРЖАВНОГО БЮДЖЕТУ 

 

Використання коштів Державного бюджету звітного року 

здійснювалось за цільовим призначенням відповідно до Бюджетного кодексу 

України, інших законодавчих та нормативних актів діючого законодавства за 

кодами економічної класифікації та в межах сум, визначених кошторисом, 

затвердженим в установленому порядку Міністерством освіти і науки 

України. 

Протягом 2021 року кошторисні призначення загального фонду склали 

40,7 млн. грн., використано - 40,7 млн. грн. 

Невикористаних кошторисних асигнувань в Університеті немає. 

За спеціальним фондом у 2021 році кошторисні призначення становили 

41,1 млн. грн., протягом 2021 року використано - 39,0 млн. грн. 
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22. СВОЄЧАСНЕ ТА У ПОВНОМУ ОБСЯЗІ ВИКОНАННЯ 

ЗАКЛАДОМ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ ПЕРЕД ДЕРЖАВНИМ 

БЮДЖЕТОМ, ОРГАНАМИ ПЕНСІЙНОГО ФОНДУ УКРАЇНИ, 

ДЕРЖАВНИМИ СОЦІАЛЬНИМИ ФОНДАМИ 

 

В рамках нормативно-правового підґрунтя та виконання вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про збір та облік єдиного 

соціального внеску на загальнообов’язкове державне соціальне страхування» 

№ 2464-VI від 8 липня 2010 року інших законодавчих та нормативно-правових 

актів Університет є платником єдиного соціального внеску, військового збору, 

податку на додану вартість, земельного податку тощо. Виплата заробітної 

плати, відпускних та соціальних виплат в Університеті відбувається вчасно 

відповідно до вимог Кодексу законів про працю України, Законів України 

«Про оплату праці» № 108/95-ВР від 24 березня 1995 року, «Про відпустки» 

№ 504/96-ВР від 15 листопада 1996 року, перерахування єдиного соціального 

внеску, військового збору, податку на доходи фізичних осіб проводиться 

одночасно з перерахуванням коштів на виплату авансу і заробітної плати. 

Податки, збори та обов’язкові внески перераховуються до Державного та 

місцевих бюджетів своєчасно та у повному обсязі. 

 

 

23. ВИКОНАННЯ КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ, НЕДОПУЩЕННЯ ВИНИКНЕННЯ 

ЗАБОРГОВАНОСТІ ІЗ ЗАРОБІТНОЇ ПЛАТИ, ЗА СПОЖИТІ 

ПОСЛУГИ З ЕНЕРГОПОСТАЧАННЯ ТА КОМУНАЛЬНІ ПОСЛУГИ 

 

Виконання кошторису доходів і видатків Університету проводиться 

відповідно до вимог Бюджетного кодексу України, постанови КМУ від 

28.02.2002 № 228 «Про затвердження Порядку складання, розгляду, 

затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних 

установ», нормативно-правових та регуляторних актів Міністерства фінансів 

України, Державної казначейської служби України. Нарахування і виплата 

заробітної плати працівникам Університету, відпускних, оздоровчих виплат 

проводиться відповідно до чинного законодавства у терміни, встановлені 

Колективним договором, здійснюється постійний контроль за недопущенням 

виникнення заборгованості з заробітної плати, за спожиті послуги з 

енергопостачання і комунальні послуги, а також споживання їх у межах 

доведених лімітів. 

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 (Таблиця 23.1) 
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Таблиця 23.1 

Виконання бюджетних програм та кошторисів доходів і видатків 

Показник 
Сума,  

млн. грн. 

Кошти загального фонду, у тому числі: 40,7 

поточні видатки 40,7 

капітальні видатки - 

Кошти спеціального фонду, отриманих як плата за 

послуги, у тому числі: 
41,1 

поточні видатки 40,6 

капітальні видатки 0,5 

Заборгованості із заробітної плати, за спожиті послуги з 

енергопостачання та комунальні послуги за Університетом не спостерігалось. 

 

 

24. ВЖИТТЯ У МЕЖАХ СВОЇХ ПОВНОВАЖЕНЬ ЗАХОДІВ  

ДО ЗАПОБІГАННЯ ПРОЯВАМ КОРУПЦІЙНИХ ПРАВОПОРУШЕНЬ  

У ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Вжиття заходів із запобігання проявів корупції Університету полягає в 

наступному: 

- виконанні нормативно-правових актів України з питань запобігання, 

протидії та виявлення корупції та підзаконних нормативних актів, у тому числі 

рекомендацій, листів Міністерства освіти та науки України; 

- відслідковуванні змін в законодавстві з питань запобігання та протидії 

корупції, а також ознайомлення працівників, чи посада та посадові обов’язки 

пов’язані із застосуванням законодавства у сфері корупції; 

- участі уповноваженої особи з питань запобігання та виявлення 

корупції в курсах підвищення кваліфікації, тренінгах що проводять 

міжнародні антикорупційні організації та ін.; 

- наданні індивідуальних консультацій працівникам Університету щодо 

положень антикорупційного законодавства; 

- поширенні серед працівників Університету методичних матеріалів 

(пам’яток) щодо застосування антикорупційного законодавства; 

- наданні індивідуальних консультацій новопризначеним та вже 

працюючим працівникам Університету з питань запобігання та виявлення 

корупції, а також дотримання етики поведінки державного службовця. 

- своєчасному наданні аналітичної інформації про заходи щодо 

запобігання та виявлення корупції, а також про наявність або відсутність 
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фактів виявлення порушень законодавства, що можуть мати ознаки вчинення 

корупційних порушень; 

- аналізі дотримання працівниками Університету засад етичної 

поведінки під час виконання своїх посадових обов’язків; 

- вжитті заходів щодо недопущення виникнення реального, 

потенційного конфлікту інтересів; 

- розробці та затвердженні Плану заходів щодо запобігання корупції 

Університету, який розміщений на сайті за адресою: «Головна» - «Публічна 

інформація»- «Запобігання та протидія корупції в Університеті» - «Протидія 

корупції» за посиланням https://osau.edu.ua/wp-content/uploads/2020/11/plan-

2020-21n.r.koruptsiyi.pdf;  

- забезпеченні подання інформації про результати розгляду 

повідомлень про випадки корупції та проведення службових розслідувань 

(перевірки); 

- забезпеченні інформаційного наповнення та оновлення розділу 

«Запобігання та протидія корупції в Університеті» на сайті Університету; 

- забезпеченні можливості для внесення повідомлень про корупцію, 

зокрема, через спеціальні телефонні лінії, офіційні веб-сайти, засоби 

електронного зв’язку. 

Наказом ректора № 160-заг. від 25.07.2019 визначено уповноважену 

особу з питань запобігання та виявлення корупції - Валентину КОВЧУК, 

кандидатура якої погоджена листом Міністерства освіти і науки України № 

1/11-7471 від 13.08.2019. Через звільнення Валентини КОВЧУК, наказом № 

209-заг від 04.08.2020 була визначена помічник ректора з юридичних питань – 

Олену СІДЕНКО відповідальною за проведення роботи з питань запобігання 

та виявлення корупції в Університеті до призначення на посаду уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення корупції. З 05.11.2020 Олена 

СІДЕНКО знаходиться у відпустці по вагітності та пологах, з 11.03.2021 - у 

відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку. На 

виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 

14 жовтня 2014 року, 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, до призначення на посаду уповноваженої 

особи з питань запобігання та виявлення корупції, наказом «Про тимчасове 

покладення обов’язків відповідальної особи за проведення роботи з питань 

запобігання та виявлення корупції» №49-заг від 08.02.2021 були тимчасово 

покладені обов’язки відповідальної особи за проведення роботи з питань 

запобігання та виявлення корупції на юрисконсульта – Клару МАРЧЕНКО. 

У лютому 2021 році, на виконання вимог ст. 13-1 Закону України "Про 

запобігання корупції" № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року, Університет 

відповідним листом повідомив МОН, що ним пройдена кампанія оцінювання 

ефективності уповноважених підрозділів (осіб) з питань запобігання та 
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виявлення корупції за результатами діяльності у 2020 році. У визначений 

строк уповноважений Університету узагальнив дані про свою діяльність у 

2020 році, заповнена онлайн-форма оцінювання за формою, визначеною 

Національним агентством з питань запобігання та виявлення корупції, 

затвердженого наказом Національного агентства від 17.03.2020 №102/20) та 

направлений електронною поштою лист-підтвердження. 

За 2021 рік звернень щодо корупційних правопорушень не надійшло. 

У звітний період в Університеті проводилась превентивна робота із 

запобігання і протидії корупції серед працівників та здобувачів вищої освіти, 

в тому числі відбулись зустрічі ректора Університету зі здобувачами вищої 

освіти перших курсів всіх факультетів щодо недопущення проявів корупції в 

Університеті, а також проведено цикл лекцій із залученими спікерами та 

працівниками Університету щодо дотримання норм законодавства у 

відповідній сфері. 

У 2021 році, як і у минулих роках проректором з науково-педагогічної 

та виховної роботи Університету під час кураторських годин були проведені 

бесіди та круглі столи зі здобувачами вищої освіти всіх курсів на передодні 

проведення літньої заліково-екзаменаційної сесії на теми: «Корупція та шляхи 

їх подолання», «Відповідальність за провокування та давання хабару». 

Продовжується робота із упередження негативних явищ під час 

проведення підсумкових модульних контролів, заліків та іспитів 

екзаменаційної сесії. У 2021 році продовжується раніш запроваджене 

анонімне опитування серед здобувачів вищої освіти із подальшим аналізом 

інформації щодо фактів корупції за результатами літньої заліково-

екзаменаційної сесії. Повідомлень про корупційні дії науково-педагогічних 

працівників у 2021 році не зафіксовано. 

Антикорупційне законодавство дотримується і при оформленні 

трудових правовідносин. 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» № 1700-VII від 14 жовтня 2014 року, чим за ст. 147 

КЗпП України, є догана чи звільнення.  

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

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

Університету віднесені до юридичних осіб публічного права, на яких 

поширюється дія вказаного закону, одним із вимог якого є заповнення 

електронних форм декларації на офіційному веб-сайті Національного 

агентства з питань запобігання корупції, через власний персональний кабінет 

суб’єкта декларування. У 2021 році декларації відповідних працівників за 2020 

рік, а також при прийнятті на роботу та звільненні посадових осіб 

Університету, подані своєчасно. 

Здійснення закупівель в Університеті відбувається відповідно до річного 

плану, додатку до річного плану та змін до них, що затверджується складом 
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тендерного комітету Університету на відповідний календарний рік в межах 

запланованих видатків кошторису Університету. 

Університетом, у відповідності до Закону України «Про публічні 

закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015 дотримується обов’язковості проведення 

процедур закупівлі через електронну систему. Університет офіційно 

зареєстрований в одному із найбільших торгівельних майданчиків 

Zakupki.Prom.ua системи публічних закупівель ProZorro, спеціалізацією якого 

є проведення державних та комерційних закупівель та державних продажів. 

Закупівля товарів, робіт та послуг в Університеті здійснюється шляхом 

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

публічні закупівлі» № 922-VIII від 25.12.2015, а саме: відкриті торги, 

конкурентний діалог, або переговорна процедура закупівлі. 

З метою виконання вимог Законів України «Про доступ до публічної 

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

публічних коштів» № 183-VIII 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» 

В Університеті ведеться регулярна внутрішня інформаційно-

роз’яснювальна робота, в рамках якої посадові особи шляхом надіслання 

інформаційних листів повідомляються про необхідні дії та (або) заходи, які 

необхідно вжити. Так, ректор, проректор з наукової роботи та міжнародних 

зв’язків, проректор з науково-педагогічної та виховної роботи, проректор з 

господарської роботи, проректор з науково-педагогічної та методичної 

роботи, начальник відділу матеріально-технічного забезпечення, державних 

закупівель та договірних відносин, інформаційним листом повідомлені про те, 

що саме необхідно з’ясувати у випадку встановлення фактів наявності 

конфлікту інтересів у діяльності посадових осіб ОДАУ. Також зазначені 

посадові особи повідомлені про необхідність ознайомитись із Методичними 

рекомендаціями, розробленими Національним агентством з питань 

запобігання корупції від 02.04.2021 №5, які у відкритому доступі доступні на 

офіційному вебсайті Національного агентства у рубриці «База знань» у розділі 

«Конфлікт інтересів». 

На виконання листа МОН «Щодо дотримання законодавства стосовно 

врегулювання конфлікту інтересів» №1/9-502 від 30.09.2021 «Щодо 

проведення щорічного моніторингу дотримання законодавства стосовно 

врегулювання конфлікту інтересів», на підставі листа Національного 

агентства з питань запобігання корупції №30-15/66884-21 від 08.09.2021, з 

метою здійснення щорічного моніторингу дотримання вимог законодавства 

щодо врегулювання конфлікту інтересів, Університетом повідомлено МОН, 

що конфлікт інтересів (потенційний та реальний) у діяльності ректора 

Університету відсутній, у зв’язку із чим повідомлення МОН відповідно до п.2 

ч. 1 ст. 28 Закону України «Про запобігання корупції» № 1700-VII від 14 

жовтня 2014 року не здійснювалось та не вживались заходи самостійного 

http://osau.edu.ua/
http://osau.edu.ua/publichna-informatsiya/
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реагування конфлікту інтересів. Одночасно повідомлено, що Університетом 

проводиться просвітницько-роз’яснювальна робота з вищезазначених питань 

та вживаються дії щодо недопущення конфлікту інтересів, зокрема, у 

діяльності керівника.  

 

 

 

25. ПОДАННЯ НА ЗАТВЕРДЖЕННЯ ЗАСНОВНИКОВІ РІЧНОГО 

КОШТОРИСУ ДОХОДІВ І ВИДАТКІВ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

Кошторис доходів і видатків Університету на 2021 рік розроблений у 

відповідності до вимог Бюджетного кодексу України, Закону України «Про 

Державний бюджет України на 2021 рік» № 1082-IX від 15 грудня 2020 року, 

постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку 

складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання 

кошторисів бюджетних установ» від 28 лютого 2002 р. № 228, наказу 

Міністерства фінансів України «Про затвердження документів, що 

застосовуються у процесі виконання бюджету» від 28.01.2002 № 57 на підставі 

лімітної довідки і вчасно затверджений в Міністерстві освіти і науки України. 

Загальна сума кошторисних призначень на початок 2021 року склала 

77,0 млн. грн., з них за загальним фондом кошторису - 38,0 млн. грн., за 

спеціальним фондом кошторису - 39,0 млн. грн.  

На кінець звітного періоду загальна сума кошторисних призначень 

склала 81,8 млн. грн., з них за загальним фондом кошторису - 40,7 млн. грн., 

за спеціальним фондом кошторису - 41,1 млн. грн.  

 

 

 

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 

 

Згідно чинних нормативних вимог, а саме п. 5 ст. 34 Закону України «Про 

вищу освіту» № 1556-VII від 01.07.2014, контракту №А 13-І від 12.07.2019, 

укладеного з Міністерством освіти і науки України, наказу Міністерства 

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

12.07.2019 та листа МОН України 1/20304-21 від 23.11.2021, звіт Михайла 

БРОШКОВА щодо 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 

01.01.2021 до 31.12.2021 подано до Міністерства освіти і науки України як 

засновника Університету згідно визначених строків.  
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27. ЩОРІЧНЕ ЗВІТУВАННЯ ПЕРЕД ВИЩИМ КОЛЕГІАЛЬНИМ 

ОРГАНОМ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ ЗАКЛАДУ 

ВИЩОЇ ОСВІТИ ПРО РЕЗУЛЬТАТИ СВОЄЇ РОБОТИ, ЗОКРЕМА ПРО 

ВИКОНАННЯ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ 

 

У 2021 році звіт ректора ОДАУ Михайла БРОШКОВА щодо виконання 

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

науки України, що включає основні результати роботи, ключові показники 

ефективності діяльності та виконання Стратегічного плану розвитку і 

колективного договору за період з 01.01.2021 по 31.12.2021, було заслухано та 

схвалено вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

Університету згідно нормативних вимог провадження освітньої діяльності - 

Конференцією трудового колективу Університету (протокол №45 від 

16.12.2021).   

 

 

28. РОЗВИТОК І МОДЕРНІЗАЦІЯ ЗМІСТУ, ФОРМ ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ, СТУДЕНТСЬКОГО СПОРТУ ТА 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ, ПІДГОТОВКА ТА 

ОПРИЛЮДНЕННЯ ЩОРІЧНОГО ЗВІТУ ПРО СТАН ФІЗИЧНОГО 

ВИХОВАННЯ І СПОРТУ 

 

Цілеспрямована робота колективу Університету дає змогу формувати 

особистість громадянина, майбутнього фахівця, розвиває фізичне, психічне, 

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

студентську молодь до цінностей загальнолюдської фізичної культури і 

відродження національних традицій. Саме спортивна робота здійснюється 

викладачами фізичного виховання, Первинною профспілковою організацією 

ОДАУ, шляхом залучення здобувачів, науково-педагогічних, наукових 

працівників і співробітників Університету до занять масовою фізичною 

культурою і спортом.  

Навчальна дисципліна «Фізичне виховання» переведена з традиційної 

форми навчання на секційну. З метою активізації студентів денної форми 

навчання до занять різними видами рухової активності створені та 

продовжують працювати секції з наступних видів спорту: волейбол, 

баскетбол, міні-футбол, теніс настільний, шахи. Для здійснення цієї роботи, 

використовуються наявні спортивні споруди Університету у позанавчальні 

години i проводяться наступні заходи: 

– факультативні заняття студентів у вечірні години і вихідні дні під 

керівництвом викладачів фізичного виховання; 

– навчально-тренувальні заняття для усіх охочих (студентів, дітей 

викладачів, слухачів підготовчого відділення) у вечірні години та вихідні дні 
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під керівництвом фахівців, залучених з федерацій певних видів спорту та 

викладачів фізичного виховання; 

– оздоровчі заняття науково-педагогічних, наукових працівників і 

співробітників Університету в оздоровчих групах з різних видів спорту 

(волейбол, баскетбол, бадмінтон, міні-футбол, теніс настільний) у вечірні 

години та вихідні дні; 

– створення умов для самостійних занять різними оздоровчими видами 

спорту (волейбол, футбол, теніс настільний, шахи та ін.) здобувачів, які 

відвідують СОТ «Лукомор’я» в канікулярний період; 

– підготовка кращих спортсменів до участі у районних, міських, 

обласних, всеукраїнських спортивних змаганнях (Рис. 28.1.). 

Але у зв’язку з карантинними обмеженнями, встановленими Кабінетом 

Міністрів України, для запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, Комітет з фізичного виховання та спорту був змушений 

призупинити частину заходів Єдиного календарного плану фізкультурно-

оздоровчих та спортивних заходів серед здобувачів. Тому здобувачі з березня 

2021 року займаються в онлайн-режимі. Для цього кафедра розробила 

навчальну робочу програму для дистанційного навчання. У червні 2021 року 

ОДАУ було проведено змагання з волейболу на Кубок ректора ОДАУ( взяли 

участь 4 жіночих і 6 чоловічих команд) (рис.28.2).  

 

 

У 2021 році в 

Університеті працювали 

спортивні секції з різних видів 

спорту, у яких займались 175 

здобувачів (бакалаврів, 

магістрів, аспірантів), заняття 

проводились 2-3 рази на 

тиждень з наступних видів 

спорту: волейбол, баскетбол, 

теніс настільний, футбол, 

гандбол, регбі, шахи. Для 

популяризації здорового 

способу життя серед 

здобувачів вищої освіти 

Університету згідно з планом 

спортивно-масової роботи у 

звітному році було проведено 

більше 10 спортивно-масових 

заходів, зокрема і онлайн. 

Рис. 28.1. Здобувач Оксана ПАСІЧКО 

гравець жіночої збірної України з Регбі-7 
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Здобувачі ОДАУ брали участь у 30 Обласній спартакіаді закладів вищої 

освіти м. Одеси III-IV рівнів акредитації з класичних шахів (рис.28.5).  

Команда ОДАУ гідно виступила 20.09.2021 у міжуніверситетському 

заході, присвяченому Міжнародному дню студентського спорту (Рис.28.6.). 

 

  
Рис. 28.2 Команда факультету 

ветеринарної медицини 

 

Рис 28.3.Урочисте відкриття 

нового спортивного майданчика 

ОДАУ 

  
Рис. 28.4 Привітання команди 

переможця 

 

Рис. 28.5 Шаховий турнір в ОДАУ 

 

  
Рис. 28.6. Гра у міні-футбол з 

командою суперника 

Рис. 28.7. Жіноча збірна з 

баскетболу ФВМ 
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У липні 2021 було відкрито майданчики для гри в стрітбол та бадмінтон 

та проведено облаштування майданчика з тренажерами для молоді ОДАУ 

(рис.28.3-28.4). 

У вересні 2021 р. була проведена Спартакіада ОДАУ серед перших 

курсів з видів спорту: волейбол, баскетбол, міні-футбол (Рис.28.7.). Активну 

участь взяли здобувачі спеціальностей «Економіка», «Менеджмент», 

«Агрономія».  

Одним з головних факторів здорового способу життя, профілактики 

захворювань та створення збалансованих умов для всебічного гармонійного 

розвитку є фізична культура і спорт в Університеті. 

 

 

29. УМОВИ ДЛЯ ЗДІЙСНЕННЯ ВІДКРИТОГО КОНТРОЛЮ ЗА 

ДІЯЛЬНІСТЮ ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ, А ТАКОЖ УМОВИ ДЛЯ 

ДІЯЛЬНОСТІ ОРГАНІВ ГРОМАДСЬКОГО САМОВРЯДУВАННЯ 

ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

 

В Університеті створено та діє орган громадського самоврядування – 

Конференція трудового колективу, який включає виборних представників із 

числа здобувачів вищої освіти, до повноважень якої входить розгляд питань 

діяльності Університету за поданням ректора, Вченої ради Університету, ППО 

ОДАУ, Студентської ради університету. 

За звітний період 2021 року було проведено 2 конференції трудового 

колективу (склад трудового колективу-100 осіб, серед них 15 здобувачів вищої 

освіти), на засіданні якої розглянуті питання про відзначення працівників 

Університету за результатами діяльності з різних напрямків, внесення змін до 

Статуту ОДАУ та затвердження річного звіту ректора Михайла БРОШКОВА 

щодо виконання умов контракту.  

Ректором забезпечується відкритість громадського контролю за 

діяльністю закладу вищої освіти шляхом надання та поширення 

загальнодоступної інформації зацікавленим особам та забезпечення відкритих 

умов взаємодії з громадськістю.  

Здобувачі та працівники Університету у звітному періоді продовжували 

як безпосередньо, так і через органи громадського самоврядування колективно 

вирішувати питання організації та забезпечення освітнього процесу в 

Університеті, захищати їх права та інтереси, організовувати дозвілля та 

оздоровлення, брати участь у громадському нагляді (контролі) та в управлінні 

закладом освіти у межах повноважень, визначених законом та установчими 

документами закладу освіти. Важливою є роль Студентської ради та первинної 

профспілкової організації Університету в розрізі відповідного питання. Адже 

окрім забезпечення громадського контролю та відкритості відповідна 
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діяльність займає вагоме місце у створенні позитивного іміджу університету, 

що охоплює наукову, навчальну та виховну роботу. Студентське 

самоврядування є не просто самостійним органом, а виступає суттєвим 

компонентом усього виховного процесу в Університеті, що має особливе 

ідеологічне навантаження.  

Студентська рада 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. Представники Студентської ради на 

виконання вимог Закону України «Про вищу освіту» № 1556-VII від 

01.07.2014, Положення про Студентську раду ОДАУ, Статуту та внутрішніх 

положень ОДАУ, входять до складу таких робочих та дорадчих органів, як: 

Вчена рада Університету, ректорат, Вчені ради факультетів, Конференція 

трудового колективу. 

Студентська рада об’єднує всіх здобувачів вищої освіти Університету, 

тому всі 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 07.12.2021. У своїй 

діяльності органи студентського самоврядування керуються Законами 

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

VII від 01.07.2014 та Положенням про Студентську раду ОДАУ. 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 керівництвом Університету та Студентською радою. У 

кожному навчальному корпусі Університету установлені скриньки довіри, 

також кожний здобувач може прийти на особистий прийом до ректора. 

Діяльність студентського самоврядування спрямована на особистісний 

розвиток здобувачів, становлення їх як соціально активних громадян, розвиток 

моральних та суспільних якостей. Здобувачі ОДАУ 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).  

Студентські ради ОДАУ вносять на розгляд ректорату, деканатів, 

профспілкового комітету подання щодо матеріально-технічного забезпечення 

діяльності студентського самоврядування, свої пропозиції щодо 

удосконалення системи навчання і виховання у закладі, проведення поточного 

та підсумкового контролю, графіків іспитових сесій, режиму роботи 
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бібліотеки, читальних залів, спортивної зали, занять спортивних секцій, 

проведення наукових зібрань та різноманітних культурно-масових акцій, які 

розглядаються та обговорюються спільно з керівництвом університету. В 

звітному періоді усі пропозиції розглядались на відповідних засіданнях 

органів як на безпосередніх зустрічах з керівництвом Університету, так і в 

дистанційному режимі (Рис.29.1). 

 

  
Рис. 29.1. Робоча зустріч 

ректора ОДАУ Михайла 

БРОШКОВА з представниками 

студентського самоврядування 

 

Рис.29.2. Дискусії щодо питань 

управління Університетом 

Впродовж 2021 р. представники студентського самоврядування:  

- приймали участь в дискусіях та внесенні пропозицій щодо 

удосконалення освітнього процесу та науково-дослідної роботи ОДАУ 

(Рис.29.2.); 

- активно проводили роботу 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; 

- розпоряджались коштами та іншим майном, що знаходились в 

користуванні Студентської ради  

- брали участь у вирішенні питань забезпечення належних 

побутових умов проживання здобувачів у гуртожитку;  

- ініціювали проведення профорієнтаційних заходів у школах міста 

та області; 

- проводили організаційні, просвітницькі, екологічні, наукові, 

спортивні, оздоровчі та інші заходи (Рис.29.3.);  

- мали рівні права в питаннях управління Університетом шляхом 

обрання здобувачів вищої освіти до колегіальних, представницьких, робочих 

та дорадчих органів ОДАУ; 

- забезпечували постійне обговорення важливих питань соціальної 

галузі на рівні студентських рад через засідання відповідних органів, в тому 

числі в режимі «онлайн»;  
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- забезпечували захист прав та інтересів здобувачів вищої освіти 

Університету. 

 

 
 

 

Рис 29.3 Робота з озеленення 

навчального корпусу №4 

Рис 29.4 Зустріч голів 

студентських рад факультетів з 

проректором з НП та ВР 

Оленою КОВАЛЕНКО  

 

Кошторис Студентської ради було розглянуто і затверджено Вченою 

радою Університету 29.01.2021 на суму 120 тис. грн. Вищезазначені кошти 

здобувачами вищої освіти було витрачено на відрядження, участь у виставках 

та конференціях, купівлю оргтехніки. 

Для забезпечення відкритості діяльності Університету та відсутності 

перешкод розвитку органів громадського самоврядування за звітний період 

2021 року працівники психологічної служби провели такі види діяльності: 

індивідуальне консультування, групова психокорекція та тренінгові роботи, 

психологічна просвіта, психодіагностика.  

 За звітний період надано 157 індивідуальних консультацій. Проведено 

перелік тренінгових занять для оптимізації адаптації здобувачів першого 

курсу до навчальної діяльності, розвитку навиків креативного мислення, 
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здатності протистояння стресовим ситуаціям - 8 тренінгових занять загальною 

кількістю 16 год. 

У звітному році найкращі здобувачі вищої освіти університету 

отримували академічні стипендії, зокрема: академічну стипендію Президента 

України (4 особи) та академічну стипендію Верховної Ради України – один 

здобувач вищої освіти університету. 

Впродовж звітного року постійно відбувались (в режимі онлайн) 

засідання з виховної роботи та кураторські години в академічних групах за 

різною тематикою, зокрема інформаційно-роз’яснювальні, де було 

акцентовано увагу на особливостях організації освітнього процесу, побуту та 

дозвілля в умовах карантину та на важливості вжиття профілактичних заходів 

щодо запобігання розповсюдженню коронавірусної інфекції тощо. 

В розрізі важливого аспекту гармонічного розвитку органів 

громадського самоврядування важливим є університетське виховання - 

формування та розвиток високоосвіченої, розвиненої, національно-свідомої, 

патріотично налаштованої, високоморальної особистості, зорієнтованої на 

здоровий спосіб життя, фізичний та духовний розвиток. Задля досягнення цієї 

мети в Університеті створена розгалужена система виховної та позааудиторної 

роботи, яка охоплює багатоманітність напрямків: громадянсько-патріотичне 

та національне виховання; духовно-моральне та естетичне виховання; 

формування здорового способу життя, подолання негативних явищ у 

молодіжному середовищі; формування корпоративної культури викладачів та 

здобувачів ЗВО; виховання патріотичних почуттів до Альма-матер; 

дотримання і розвиток академічних традицій; правове виховання; екологічне 

виховання, спрямоване на формування ціннісного ставлення до 

навколишнього середовища; формування професійної самосвідомості 

здобувачів тощо. 

В Університеті використовуються різноманітні методи масової, 

групової, індивідуальної форм виховної роботи, що реалізують систему 

напрямків виховання. Гостро актуалізувалися проблеми внутрішніх та 

зовнішніх комунікацій, необхідність популяризації принципів Кодексу 

академічної доброчесності серед здобувачів та викладачів, формування 

корпоративної культури. 

Студентською радою університету було ініційовано та проведено велику 

кількість різноманітних заходів, культурно-масових конкурсів та спортивних 

змагань (Рис.29.5-29.6), інформація про які висвітлена на офіційному веб-сайті 

Університету, у соціальних мережах та на рисунках. 
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Рис.29.5-29.6 Переможці музичних та творчих конкурсів 

 

Здобувачі вищої освіти Університету брали активну участь в культурно-

просвітницькій і соціальній роботі Університету впродовж 2021 року: 

- у лютому 2021р. відзначили 150 – річчя з дня народження Лесі 

УКРАЇНКИ проведенням літературних заходів та конкурсів, організованих 

кафедрою української та іноземних мов та бібліотекою ОДАУ; 

 - у березні організували Шевченківський тиждень (Рис.29.7.);  

- у квітні мали можливість зустрітися з поетом і публіцистом 

Станіславом СТРИЖЕНЮКОМ, відвідати презентацію його книги «Судний 

день»; 

- впродовж квітня - травня організували екологічні акції щодо 

висадження квітів, кущів та дерев на території ОДАУ (Рис.29.8.); 

- брали участь у роботі Зльоту іменних стипендіатів та відмінників 

навчання «Лідери АПК ХХІ століття» 20.05 – 21.05.2021 (Сумський 

національний аграрний університет); 

- організували «Агродебати - 2021» з метою розгляду актуальних тем 

сьогодення: створення аграрних холдингів і малих фермерських господарств, 

розвитку ринку земель сільськогосподарського призначення та агробізнесу 

(Рис.29.9). 

- у вересні 2021 р. провели традиційний захід – День знань та посвяти в 

студенти ОДАУ (Рис.29.10.). 

- відвідали Наукову бібліотеку ім. Максима ГОРЬКОГО та Наукову 

бібліотеку Одеського державного аграрного університету;  

- організували та провели День першокурсника в Культурному центрі 

ОДАУ; 

-  святкували 10-річчя танцювального колективу «Крила» (Рис.29.11.); 

- долучилися 9 листопада, у День української писемності та мови, до 21-

ого Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності, який організувала 

Національна суспільна телерадіокомпанія України, зокрема «Українське 

радіо» (Рис.29.12.); 



 

174 
 

 

 
 

Рис. 29.7 Активні учасниці 

Шевченківського свята 

Рис.29.8. Облаштування нової клумби 

біля гуртожитку №5 

 

  
Рис. 29.9 Учасники відбіркового етапу Агродебатів-2021 

 

- провели перші етапи Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра ЯЦИКА й Міжнародного мовно-літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса ШЕВЧЕНКА, метою яких є сприяння 

утвердженню статусу української мови як державної, вихованню в молодого 

покоління поваги до мови й традицій свого народу, виявлення творчо 

обдарованої молоді ОДАУ. 
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Рис. 29.10. День знань-2021 в 

ОДАУ 

Рис. 29.11. Здобувачі вітають 

художнього керівника 

танцювального колективу «Крила» 

Євгена Дрізо 

 

В усіх моделях виховної роботи ОДАУ варто підкреслити важливість 

співпраці органів студентського самоврядування та адміністрації ОДАУ. 

Освітньо-виховний процес у вищій школі – це системне явище, яке може 

розвиватися та удосконалюватися лише за умови, коли найважливіші його 

складові залучаються й ефективно використовуються. 

Первинною профспілковою організацією у звітному році забезпечено 

матеріальну допомогу: працівникам, що хворіли на Covid-19; дітям-сиротам; 

ювілярам-працівникам Університету; з нагоди Міжнародного жіночого Дня; 

за заявами працівників.  

Забезпечено виїзд співробітників та здобувачів у туристичну подорож до 

комплексу Нью-Васюки. Забезпечено питною водою та відповідним 

обладнанням приміщення навчальних корпусів. 
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Рис. 29.12. Здобувачі ОДАУ –активні учасники Всеукраїнського 

радіодиктанту 

 
Керівництвом Університету забезпечено вільний доступ для контролю 

та розвитку органів громадського самоврядування у звітному періоді. 
 
 

30. ЗАПОБІГАННЯ ПОРУШЕННЯМ АКАДЕМІЧНОЇ 
ДОБРОЧЕСНОСТІ УЧАСНИКАМИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ТА 

ПРИТЯГНЕННЯ ЇХ ДО АКАДЕМІЧНОЇ ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ 

У звітному періоді забезпечено запобігання порушення академічної 

доброчесності учасниками освітнього процесу згідно Цивільного кодексу 

України, законів України «Про освіту» № 2145-VIII від 5 вересня 2017 року; 

«Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 липня 2014 року; «Про наукову та 

науково-технічну діяльність» № 848-VIII від 26 листопада 2015 року, «Про 

авторське право і суміжні права» № 3792-XII від 23 грудня 1993 року, Статуту 

Одеського державного аграрного університету, Положення про академічну 

доброчесність в ОДАУ, Положення про запобігання та виявлення 

академічного плагіату у наукових, навчально-методичних, кваліфікаційних та 

навчальних роботах у ОДАУ.  

Відповідно до Положення про академічну доброчесність в Університеті, 

формами проявів академічної недоброчесності встановлено: академічний 

плагіат; академічне шахрайство, виконання на замовлення та/або продаж 

академічних текстів; 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 
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хабарництво; протиставлення приватних інтересів інтересам Університету та 

педагогічної, науково-педагогічної спільноти; приватний інтерес.  

У звітний період профільними проректорами забезпечено ознайомлення 

учасників освітнього процесу з документами, що унормовують запобігання 

проявам академічної недоброчесності; проведено семінари зі здобувачами 

вищої освіти з питань правильності оформлення навчальних, наукових та 

кваліфікаційних робіт; проінформовано органи студентського 

самоврядування, наукового товариства Університету з правил наукової етики, 

експертної оцінки та технічної перевірки щодо виявлення ознак академічного 

плагіату у наукових, навчальних та кваліфікаційних роботах, підготовлених до 

захисту. Проведено цикл лекцій щодо дотримання норм академічної 

доброчесності в Університеті. 

Перевірка на наявність ознак академічного плагіату студентських 

кваліфікаційних робіт та наукових робіт співробітників Університету у 

звітному періоді проводилась за допомогою сервісів перевірки на Unicheck та 

Strike Plagiarism. Протягом поточного року усі випускні роботи здобувачів 

вищої освіти, методичні рекомендації, монографії і навчальні посібники були 

перевірені на наявність ознак академічного плагіату. 

 

31. РОЗРОБЛЕННЯ, ВПРОВАДЖЕННЯ ТА ЗАСТОСУВАННЯ В 

ОСВІТНЬОМУ ПРОЦЕСІ ПОРЯДКУ ВИЯВЛЕННЯ ТА 

ВСТАНОВЛЕННЯ ФАКТІВ ПОРУШЕННЯ АКАДЕМІЧНОЇ 

ДОБРОЧЕСНОСТІ В ЗАКЛАДІ ВИЩОЇ ОСВІТИ 

Процесуальний порядок виявлення та встановлення фактів порушення 
академічної доброчесності в Університеті регламентований та базується на 
вимогах та нормах Цивільного кодексу України, законах України «Про освіту» 
№ 2145-VIII від 5 вересня 2017 року, «Про вищу освіту» № 1556-VII від 1 
липня 2014 року, «Про наукову та науково-технічну діяльність» № 848-VIII 
від 26 листопада 2015 року, «Про авторське право і суміжні права» № 3792-
XII від 23 грудня 1993 року, Статуті Одеського державного аграрного 
університету, Положенні про академічну доброчесність в ОДАУ та Положенні 
про запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, навчально-
методичних, кваліфікаційних та навчальних роботах у ОДАУ. При визначенні 
фактів порушення академічної доброчесності у 2021 році відповідальні особи 
керувалися Положенням про академічну доброчесність в Одеському 
державному аграрному університеті. 

З 2021 року в Університеті діє постійна Комісія Вченої ради 
Університету з питань доброчесності, яка розглядає інформацію, що 
виноситься на розгляд Вченої ради. Крім цього в Університеті діє Комісія з 
питань академічної доброчесності та етики, яка дає експертну оцінку етичності 
дій і поведінки.  
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ВИСНОВКИ ТА ПОКАЗНИКИ РОЗВИТКУ 

Діагностика результатів розвитку основних векторів діяльності ОДАУ у 

звітному періоду дає змогу стверджувати про позитивну динаміку реалізації 

як основного стратегічного документу Університету з врахуванням чинного 

нормативного підґрунтя провадження освітньої діяльності, так і розвитку у 

напрямку тенденцій української освіти і міжнародного освітньо-наукового 

простору.  

В рамках основного стратегічного документу діяльності Університету 

(Стратегічний план розвитку ОДАУ на 2019-2024 роки) за звітний період 

досягнуто повне виконання або розпочато роботу над виконанням більшості 

заходів за всіма стратегічними цілями, запланованими на 5 років. В порівнянні 

з показниками минулого звітного періоду кількість заходів, охоплених 

діяльністю Університету у 2021 році, збільшилась на 11%. Якісні показники 

індикаторів досягнення цілей свідчать про позитивну динаміку реалізації 

основного стратегічного документу Університету з врахуванням сучасних 

змін законодавства провадження освітньої діяльності та векторів її сталого 

розвитку. 

В результаті забезпечення аналізу поточних показників впровадження 

основного Стратегічного документу діяльності Університету, вимог сучасних 

тенденцій освітнього простору щодо цільових показників діяльності ЗВО і 

міжнародних векторів освітньо-наукового простору, адміністрацією ОДАУ 

було сформовано перелік заходів та поточних цілей на наступний звітний 

період для забезпечення високоефективного розвитку, зокрема діяльності у 

напрямку інтеграції у міжнародний науково-освітній простір; забезпечення 

посиленої співпраці з випускниками; зростання активності у діяльності 

наукового товариства здобувачів, аспірантів, докторантів і молодих вчених у 

всіх сферах розвитку Університету; продовження вдосконалення матеріально-

технічної бази практичної підготовки здобувачів і гармонізації економічної, 

соціальної та екологічної складової освітнього процесу.  

Також в розрізі аналізу умов, викладених у Листі Директорату фахової 

передвищої, вищої освіти Міністерства освіти і науки України №3/684-21 від 

10.03.2021 щодо Наказу Міністерства освіти і науки України від 05.03.2021 

№299 «Про затвердження Примірного переліку цільових показників, що 

наводяться у контракті з керівником державного закладу вищої освіти», було 

проведено аналіз відповідності та включено відповідні показники 

ефективності до контрактів керівників структурних підрозділів. При аналізі 

відповідності діяльності Університету та Стратегічного плану розвитку ОДАУ 

на 2019-2024 роки ключовим показникам ефективності, зазначеним у 

вищевказаному Листі визначено, що в рамках обов`язкових цільових 

показників діяльності закладу вищої освіти виконання забезпечується 

повністю з перспективою вдосконалень кожного року; в розрізі специфічних 

цільових показників, які обираються з переліку обраним керівником, за 

переважною більшістю з них із загального списку у звітному році забезпечено 
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досягнення їх виконання із перспективою щорічного збільшення відповідних 

кількісних та якісних показників; в розрізі програмних цільових показників, 

що пропонуються керівником державного ЗВО на основі стратегічного плану 

розвитку, реалізація запланованих на 5 років цілей виконується з 

випереджальним ефектом (про що докладніше висвітлено у п.17 Звіту).  

Аналіз досягнень звітного періоду, динаміки зміцнення позицій 

Університету у рейтингах передових експертних організацій України і 

самооцінка досягнення ключових показників діяльності ЗВО дозволяє 

стверджувати про гармонійний розвиток ОДАУ, виконання умов контракту 

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

ефективність впровадження управлінських рішень.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


