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За період 2016 року забезпечено:
1. проведення навчально-виховного процесу в Державному вищому
навчальному
закладі
„Український
державний
хіміко-технологічний
університет" з підготовки фахівців трьох освітньо - кваліфікаційних рівнів
(бакалавра, спеціаліста, магістра) відповідно до ліцензії (серія АЕ, № 458459),
вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту ДВНЗ УДХТУ, нормативних
документів МОН України на рівні державних стандартів освіти України та
стандартів освіти ДВНЗ УДХТУ.
Підготовка фахівців в університеті здійснювалась за 18 напрямами підготовки
Переліку спеціальностей від 2006 р. (Постанова Кабінету Міністрів України від
13.12.2006 року, № 1719) та за 30 спеціальностями Переліку 2010 р. (Постанова
Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 р., № 787).
На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015
року № 266 та наказу МОН України від 6 листопада 2015 року № 1151 в
університеті запроваджено новий перелік галузей знань та спеціальностей. В
МОН України підписано акт узгодження переліку спеціальностей 2015р. та
ліцензійного обсягу до них, за яким здійснено прийом здобувачів вищої освіти
у 2016р. за 10 галузями знань і 17 спеціальностями.
В звітний період отримана ліцензія на провадження освітньої діяльності за
третім освітнім рівнем з восьми спеціальностей: хімічні технологія та
біоінженерія; хімія; прикладна механіка; матеріалознавство; комп'ютерні науки
та інформаційні технології; економіка; біотехнологія та біоінженерія; галузеве
машинобудування.
За результатами роботи експертних комісій визнано акредитованою
спеціальність маркетинг та отримано відповідний сертифікат про акредитацію
цієї спеціальності.
На цей час 30 спеціальностей в університеті мають сертифікати на
підготовку здобувачів вищої освіти з освітніх рівнів: бакалавр, спеціаліст та
магістрів.
На виконання Закону України "Про вищу освіту" і Постанови Кабінету
Міністрів України від 30 грудня 2015 року № 1187 про затвердження
Ліцензійних умов провадження освітньої діяльності:
- створені проектні групи з розробки освітніх програм за новим переліком
спеціальностей (накази по університету від 15.02.16р. № 32 та від 10.03.16р. №
74);
- розроблені тимчасові стандарти вищої освіти ДВНЗ УДХТУ (відповідно
до Методичних рекомендацій щодо розроблення стандартів вищої освіти,

схвалених сектором вищої освіти Науково-методичної Ради Міністерства
освіти і науки України протокол від 29.03.2016 № 3);
- на основі стандартів вищої освіти ДВНЗ УДХТУ створені освітньопрофесійні програми за спеціальностями та освітніми рівнями (наказ по
університету про їх затвердження від 17 жовтня 2016р. № 248);
- впроваджено «Порядок надання інформації про кадрове, матеріальнотехнічне, інформаційне забезпечення в ЄДЕБО та на сайт університету» (Наказ
по університету № 138 від 06.06.16р.). Ведеться кропітка робота з наповнення
сайту університету відповідною інформацією.
З метою покращення якості підготовки фахівців та з урахуванням
акредитаційних вимог ведуться кадрові паспорти кафедр.
З орієнтацією на підвищення акредитаційних вимог до ВНЗ IV рівня
акредитації, що були сформульовані в проекті положення про акредитацію
ВНЗ, розроблені плани видання навчальної літератури, підручників
(посібників), монографій творчими колективами кафедр на 2016-2017р.
Протягом 2016 року було видано понад 15 монографій, підручників та
навчальних посібників, авторами та співавторами яких є науковці ДВНЗ
УДХТУ.
Протягом 2016 року навчально-науковим центром та науково-методичною
радою проводилась подальша робота з вдосконалення кредитно-трансферної
системи організації освітнього процесу та впровадження новітніх
інформаційних технологій та елементів дистанційного навчання у навчальний
процес. З метою інформування викладачів про основні принципи та шляхи
впровадження кредитно-трансферної системи протягом 2016 року регулярно
працювали консультативні групи, проведено 4 методичних семінари, на яких
викладачі мали можливість обговорити і розв’язати всі складні питання, які
виникали під час їхньої роботи.
На виконання наказу МОН України 22.06.2016 №701 " Про внесення змін
до наказу Міністерства освіти і науки України від 12 травня 2015 року № 525" в
університеті було розроблено та впроваджено бланки документів про вищу
освіту.
У зв’язку з впровадженням нового переліку спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка фахівців (Постанова Кабінету Міністрів України від 29
квітня 2015 р. № 266, та наказ МОН України від 06.11.2015р. № 1151 Про
особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими
здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, затвердженого постановою
Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 266) протягом 2016 року
продовжено розробку та уніфікацію навчальних планів усіх освітніх рівнів,
проводиться розробка нових робочих програм навчальних дисциплін.
Визначення перспективних напрямів науково-методичної роботи і
удосконалення змісту освіти та методичного забезпечення навчальновиховного процесу на основі впровадження стандартів вищої освіти, сучасних
методів навчання, передових освітніх та нових інформаційних технологій
здійснюється науково-методичною радою ДВНЗ УДХТУ, якою було проведено
8 засідань. З метою підвищення якості освіти в університеті, вдосконалення
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організації навчального процесу та перевірки рівня засвоєння студентами
навчального матеріалу науково-методичним відділом та комісією ректорського
контролю педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників було
організовано і проведено протягом року тестовий контроль залишкових знань
студентів.
У 2016 році продовжено роботу з вдосконалення нового Інтернет-сайту
університету. Постійно ведеться робота з своєчасного оновлення інформації на
сайті та його модернізації, наповнення новими вкладками. Частково розроблено
та продовжує розроблятися дублювання інформації на сайті англійською мовою
та російською мовою.
Для виконання „Програми розвитку системи дистанційного навчання” в
ДВНЗ УДХТУ здійснюється модернізація технологій навчального процесу в
напрямку використання високого потенціалу інтерактивних методів навчання і
засобів дистанційної освіти, адаптації навчальних програм відповідно до
Болонського процесу. Для викладачів та співробітників університету було
проведено два тренінги на тему "Використання платформи Moodle в системі
електронного навчання", проводяться навчальні семінари на тему „Розробка та
впровадження дистанційного навчання”. Кафедри університету продовжують
формування „Електронних кейсів” навчальних дисциплін (електронні версії
посібників, конспектів лекцій, методичних вказівок до лабораторних робіт,
практичних та самостійних занять, довідкових матеріалів, засобів
самоконтролю, рейтингових карток, тощо). Електронні кейси передаються до
бібліотеки університету на електронних носіях, розміщуються на сайті
дистанційної освіти університету. а також доступні для студентів на
відповідних кафедрах.
2. виконання державного замовлення та договірних зобов’язань по
підготовці спеціалістів, в тому числі на платній основі, поверх держзамовлення
у відповідності з положенням Міністерства освіти і науки України. Прийнято
на навчання: за держзамовленням на денну форму навчання за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавр – 390 студ., спеціаліст – 96 студ., магістр –
254 студ.; на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавр – 4 студ.; на платній основі: на денну форму навчання за освітньокваліфікаційними рівнями бакалавр – 306 студ., спеціаліст – 42 студ., магістр –
96 студ.; на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавр – 171 студ., спеціаліст – 196 студ., магістр – 145 студ.
В 2016 році університетом випущено 1493 бакалаврів, спеціалістів та
магістрів, в тому числі 73 магістра, 424 спеціаліста та 996 бакалаврів.
3. високоефективну зовнішньоекономічну діяльність і науководослідницьку роботу з найважливіших проблем освіти, в тому числі на платній
основі.
Загальний обсяг фінансування фундаментальних та прикладних
досліджень у 2016 році дорівнює 7564,64 тис. грн. В тому числі:
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 бюджетне фінансування загального фонду МОН України – 5474,36 тис. грн.;
виконувалося 14 науково-дослідницьких робіт (7 фундаментальних та 7
прикладних);
 господарчі договори – 1450,95 тис. грн.; виконувалось 26 науководослідницьких робіт (в тому числі 1 договір з іноземним замовником);
 науково-технічні послуги – 639,33 тис. грн.
Міжнародне наукове та науково-технічне співробітництво ДВНЗ УДХТУ
спрямовано на: залучення до співпраці закордонних замовників та інвесторів;
укладання та виконання угод про співробітництво із закордонними
університетами, фірмами, фондами та іншими організаціями; проведення
досліджень і розробок; проходження наукового стажування за кордоном;
ознайомлення з передовими світовими досягненнями техніки і технологій,
приладами та науковим обладнанням; публікацію наукових результатів за
кордоном у провідних наукових та науково-технічних виданнях; участь у
міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах,
симпозіумах.
За звітний період було укладено 1 угоду про співробітництво з
Соціальною академією наук (Польща); продовжено 1 угоду з Університетом м.
Ман (Франція); укладено угоди в рамках освітнього проекту ERASMUS+ з 7
університетами: Норвезьким університетом природничих наук (Норвегія);
Варминсько-Maзурським університетом в Oльштині (Польща); Університет
Східної Вестфалії у Липпе (Німеччина); Університет Джаффни (Шрі-Ланка);
Університет Пераденії (Шрі-Ланка); Університет Шаньдун Цзяньчжу
(Китайська Народна Республіка); Технологічний університет Циндао
(Китайська Народна Республіка); укладено угоди в рамках освітнього проекту
EURASIA з 6 університетами: Білоруським державним технологічним
університетом (Білорусь); Технічним Університетом Молдови (Молдова);
Південно-Казахстанським державним університетом (Казахстан); Таджикським
технічним університетом (Таджикистан); Киргизським національним
університетом (Киргизстан); Гірничо-металургійним інститутом Таджикистану
(Таджикистан).
Також було укладено договір про співробітництво поміж ДВНЗ УДХТУ
та Дніпропетровським відділенням Альянс Франсез щодо кооперації та надання
безкоштовного доступу до мультимедійної он-лайн бібліотеки «Culturetheque».
З метою підтримання міжнародних зв’язків у 2016 р. співробітники
університету перебували у 43 закордонних відрядженнях для виконання
наукової роботи та участі у конференціях, нарадах, конкурсах, стажуванні у 15
країнах світу: США, Норвегії, РФ, Польщі, ПАР, Молдові, Італії, Франції,
Мексиці, Іспанії, Німеччині, Шрі-Ланці, Ізраїлі, Китаї. З них:
– виконання наукових робіт – 8 (США, Швейцарія, РФ);
– наукового стажування – 6 (ПАР, Німеччина, Франція, Польща, США);
– участь в наукових конференціях, нарадах, конгресах, симпозіумах – 11
(Молдова, РФ, Італія, Ізраїль, Мексика, Іспанія, США, Норвегія, Китай,
Польща);
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– участь в освітніх проектах – 18 (Норвегія, Польща, Шрі-Ланка,
Франція, Китай).
Протягом 2016 року співробітники університету проходили стажування у
провідних закордонних університетах:
– в Південно-Африканському інституті передових технологій
Університету Західної Капської провінції (ПАР);
– у Бранденбурзькому технологічному університеті (м. Зенфтерберг,
Німеччина) та інституті Макса Планка (м. Дюссельдорф, Німеччина);
– в Університеті м. Монпельє (Франція);
– в Норвезькому університеті природничих наук (м. Ос, Норвегія).
Між ДВНЗ УДХТУ (НДЛ ХДС) та фірмою Enerize Corporation (США)
продовжена до 2018 року Угода про взаємний обмін фахівцями з метою
розвитку науково-технічного співробітництва. Враховуючи високу технічну
оснащеність фірми Enerize Corporation сучасним обладнанням, сторони
прийшли згоди про надання можливості співробітникам НДЛ ХДС
підвищувати свій кваліфікаційний рівень в фірмі Enerize Corporation. Фірма
планує просування розробок НДЛ ХДС на ринки США, допомогу в пошуку
іноземних інвесторів для виконання науково-дослідних робіт та надання
необхідних НДЛ ХДС матеріалів для досліджень.
ДВНЗ УДХТУ приймає участь у освітньому проекті “Водна Гармонія –
Інтеграція Освіти, Досліджень, Інновацій та Підприємництва” за грантом SIUEURASIA (CPEA-2015/10036) та у освітньому проекті "Harmonising water
related graduate education" за грантом ERASMUS+ № 561755-EPP-1-2015-1-NOEPPKA2-CBHE-JP на стажування викладачів та мобільність студентів. В рамках
цих грантів за програмою мобільності 2 викладача університету мали
можливість навчатися у Норвегії.
У 2016 році подано 35 заявок на видачу патентів, з них на корисні моделі
11; отримано 20 позитивних рішень на видачу патентів. У поточному році
отримано 35 патентів України на винаходи та 14 на корисні моделі. Наразі на
отримання охоронних документів та їх підтримку витрачено близько 13 тис.
грн.
Згідно рейтингу вищих навчальних закладів України за показниками
наукометричної бази даних Scopus станом на 29.06.2016, складеного
Національною бібліотекою України ім. В.І. Вернадського, серед 128 вищих
навчальних закладів України ДВНЗ УДХТУ посів 16 місце, а серед вищих
навчальних закладів Дніпропетровщини – 2.
Університет тісно співпрацює з науковими установами НАН України
(Інститут загальної та неорганічної хімії ім. Вернадського, Інститут біохімії ім.
Палладіна,
Інститут
геотехнічної
механіки,
Інститут
проблем
матеріалознавства, Інститут транспортних систем і технологій, Інститут
високомолекулярних сполук тощо); іншими Академіями (Академія інженерних
наук, Українська Академія наук, Українська академія аграрних наук);
науковими підрозділами вищих навчальних закладів (Київський національний
університет,
Донецький
технічний
університет,
Дніпропетровський
національний університет, Національний гірничий університет України,
Національний технічний університет „Харківський політехнічний інститут”,
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Національний університет „Києво-Могилянська академія” та інш.); іншими
науковими організаціями (Науково-дослідний експертно-криміналістичний
центр при Управлінні МВС України в Дніпропетровській області, ТОВ НВП
„Промекологія”, ТОВ НВП «Центр екологічного аудиту та чистих технологій»,
ТОВ «Центр Екологічного проектування та експертизи») та підприємствами
(ЗАТ «Кримський ТИТАН», ТОВ «ЮРПАК», ПП НВФ «Радикал», ЗАТ
„Екоцентр”, ТОВ «Торговий дім «Поліспаст», ТОВ «Новомосковський посуд»,
ТОВ «Проско Ресурс», ВТП „Фірма Старт”, ТОВ НВП „Лантан”, ВАТ
„ДніпроАзот”, ТОВ ГНВО «Східпромсервіс», ЗАТ «Еластомер», ТОВ „Екком”,
Вільногірський державний гірничо-металургійний комбінат та інші).
Розвивається система зв’язків з виробництвом за участю наукововиробничих фірм, яка дозволяє реалізувати науково-технічні розробки
науковців університету в промисловості. УДХТУ є партнером Асоціації
«Інноваційні підприємства України». Партнерами Асоціації є близько 40
наукових установ, організацій, підприємств та бізнесових структур в Україні та
за кордоном.
У 2016 році було проведено 6 конференцій різного рівня, в яких
університет був організатором або співорганізатором. Вперше за останні роки
університет прийняв участь у масштабній міжнародній спеціалізованій виставці
«Зброя та безпека - 2016», яка проводилась на базі Міжнародного Виставкового
Центру (м. Київ) 11- 14 жовтня 2016 року. На ній були представлені чотири
розробки колективів науковців університету.
Молоді науковці університету приймають активну участь у різних
конкурсах науково-технічних проектів:
- у щорічному конкурсі проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині», в 2016 р.
було направлено 8 проектів - 3 проекти отримали гранти на їх виконання;
- у конкурсі молодих вчених Міністерства освіти і науки України, було
направлено 5 проектів - 3 отримали фінансування.
Беруть активну участь у роботі та проведенні занять «Школи молодого
вченого Дніпропетровської області» Дніпропетровської облдержадміністрації;
Приймають участь у заходах, які організовує Головне управління освіти і
науки Дніпропетровської обласної державної адміністрації: зустрічі, круглі
столи, семінари тощо.
Рада молодих вчених УДХТУ спільно з Радою молодих вчених
Дніпропетровської області брала активну участь у проведенні конкурсів
"Молоді вчені - Дніпропетровщині",
"Кращий молодий вчений
Дніпропетровської області" та "Краща рада молодих вчених Дніпропетровської
області" департаменту освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації.
За
результатами
конкурсу
"Краща
Рада
молодих
вчених
Дніпропетровської області" серед 24 вищих навчальних закладів та науководослідних університетів області Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ зайняла 4
місце.
Молоді науковці ДВНЗ УДХТУ отримали стипендії Кабінету Міністрів
України. Стипендіатом Кабінету Міністрів України стала: Шмичкова О.Б.,
к.х.н., ас. кафедри ФХ (відповідно до постанови президії Комітету з Державних
премій України в галузі науки і техніки від 10.10.2016 р. № 6).
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Рада молодих вчених є членом об’єднання науковців GlobalNauka для
проведення конференцій та інших наукових заходів. За звітний період за участі
Ради проведено 3 конференції:
– І Всеукраїнська наукова шкільна конференція від збірника наукових і
творчих досягнень школярів «Крок у науку»;
– II Всеукраїнська студентська наукова конференція "Наукова Україна";
– Всеукраїнська наукова конференція «Проблеми і перспективи розвитку
освіти. Організація дистанційної освіти у загальноосвітній та вищий школі».
Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ приймала участь у засіданнях ради
молодих вчених Дніпропетровської області: протягом року 10 засідань.
Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ проводить внутрішню експертизу
робіт, що подаються на гранти міського голови та гранти голови ДОДА;
моніторинг наукових заходів для молодих вчених та аспірантів, інформування
та стимулювання молодих вчених до участі у відповідних Українських,
регіональних та міжнародних грантових і конкурсних програмах.
На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою
молоддю в університеті велика увага приділяється поліпшенню науководослідної роботи студентів, адже науково-дослідна та інноваційна діяльність
студентів є найважливішим аспектом формування особистості майбутнього
вченого та фахівця високої кваліфікації.
Активна профорієнтаційна робота проводиться по залученню до
університету обдарованої молоді: продовжує свою роботу «Школа хіміка»,
розпочали роботу «Школа механіка» та «Школа економіста», на базі
університету функціонує секція «Біотехнологія» Малої Академії Наук України,
планується проведення на базі університету обласного етапу Всеукраїнського
турніру Юного хіміка. Діє Студентське наукове товариство та банк даних
«Обдарованість», розроблена система заходів щодо морального та
матеріального заохочення студентів, стимулювання праці науково-педагогічних
працівників, які активно займаються науково-дослідною роботою зі
студентами.
Згідно наказу МОН України на базі УДХТУ були проведені:
- ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з дисципліни «Хімія», в
якій прийняли участь 50 студентів з 25 університетів Дніпропетровська,
Києва, Рівного, Вінниці, Кривого Рогу, Сум, Харкова, Сєверодонецька,
Дніпродзержинська, Запоріжжя, Миколаїва, Тернопіля, Черкас, Полтави,
Шостки;
- II Всеукраїнська науково-технічна конференція студентів та молодих
вчених «YOUNG COATINGS 2016», з вирішення питань науково-технічних і
кадрових питань лакофарбової промисловості;
- Всеукраїнська Інтернет-конференція студентів та молодих вчених
«Духовні витоки українського суспільства», присвячена 25-и річчю
незалежності України;
- Всеукраїнська студентська Інтернет-конференція «Економічні аспекти
енергозбереження. Проблеми та шляхи вирішення» (МОН України,
Полтавський національний технічний університет ім. Ю. Кондратюка, ДВНЗ
УДХТУ кафедра « Економіка підприємства»);
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- Всеукраїнський конкурс-захист науково-дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України секції «Сучасні біотехнології» (кафедра
БТ та БЖД);
- Обласний семінар «Методичні аспекти з розрахунку ВВП України»
(Головне управління статистики Дніпропетровської області, ДВНЗ УДХТУ).
У 2016 р. на ІІ тур Всеукраїнської студентської олімпіади було
направлено 32 студенти у 6 предметних олімпіадах та 6 олімпіадах зі
спеціальностей. Переможці ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади
отримали Диплом І ступеня та Диплом ІІІ ступеня з дисципліни «Хімія»;
Диплом ІІІ ступеня з дисципліни «Екологічна безпека»; Диплом ІІІ ступеня зі
спеціальності «Технічна електрохімія»; Диплом ІІІ ступеня зі спеціальності
«Біотехнології» - команда УДХТУ - 3 студента.
У 2016 н.р. на Всеукраїнські конкурси було подано 32 наукових робіт.
Прийняли участь – 33 студенти.
На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук було подано 20 наукових робіт, 8 з яких увійшли
до числа фіналістів.
Переможцями стали 5 робіт (Диплом ІІ ступеня, 4 Диплома ІІІ ступеня).
Переможцями 1-го Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у
раціональному природокористуванні» стали 3 роботи - 4 студента (3 Диплома І
ступеня).
Переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних проектів зі
спеціальності «Технологія машинобудування» стали 2 роботи (Диплом ІІ
ступеня, Диплом ІІІ ступеня).
Переможцем Всеукраїнського конкурсу проектів спеціаліста зі
спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв» стала 1 робота
(Грамота за оригінальні конструкторські рішення).
У 2016 р. 148 студентів виступили з доповідями у 3 Міжнародних та 10
Всеукраїнських конференціях.
Переможці були нагороджені Дипломами за найкращі доповіді.
Згідно наказів МОН України та Положення про визначення стипендій,
надання матеріальної допомоги та преміювання студентів, аспірантів і
докторантів (наказ ректора УДХТУ від 7.03.12р. № 1166К) у 2016 році 20
студентів-переможців одержали одноразову премію.
Отримана Почесна грамота трудовому колективу університету «За плідну
співпрацю з Національним авіаційним університетом та сприяння у підготовці
висококваліфікованих фахівців у галузі хімічної технології.
Отримана Грамота колективу кафедри БТ та БЖД «За високий рівень
підготовки студентів до ІІ туру Всеукраїнської олімпіади з біотехнології.
В цьому році спеціалістами та магістрами захищено 497 дипломних
проектів та робіт. Рекомендовано до впровадження у виробництво 127 (25,6%)
проектів та робіт. Крім того, 15 (3,5%) дипломів носять винахідницький
характер.
Бакалаврами захищено 996 дипломних проектів та робіт. Рекомендовано
до впровадження у виробництво 240 (24,1%) проектів та робіт. Крім того, 9
(1,1%) дипломів носять винахідницький характер.
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Дипломи з відзнакою отримали 129 (8,6%) фахівців, в тому числі 59
магістрів, 30 спеціалістів та 40 бакалаврів.
У 2016 сім студентів університету навчалися за програмою «Польський
Erasmus+ для України» та за іншими програмами Erasmus+ у вищих навчальних
закладах Польщі (університети Гданська та Кракова) та Франції.
Чотири студенти факультету технології неорганічних речовин пройшли 3ох тижневі курси з дисциплін «Водопідготовка», «Водоочищення» та
«Управління водними ресурсами» у Норвезькому університеті природничих
наук (м. Ас, Норвегія) та в Університеті Пераденії (Шрі-Ланка). Чотири
студенти проходять річне навчання у Норвезькому університеті природничих
наук (м. Ас, Норвегія).
Станом на 20.11.2016 р. в ДВНЗ УДХТУ навчається 235 іноземних
студентів з 17 країн: 113 – з Туркменістану, 72 – з Азербайджану, 9 – з Анголи,
7 – з Таджикистану, 6 – з Конго, 5 – з Тунісу, 5 – з Камеруну, 4 – з Узбекистану,
3 – з Марокко, 3 – ДР Конго, 2 – з Російської Федерації, 1 – з Судану, 1 – із
Сирії, 1 – з Британії, 1 – з Еквадору, 1 – з Іраку, 1 – з Монголії.
4. підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
В 2016 році підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
здійснювалася на 23 кафедрах по 4 галузях науки із 18 наукових та 5 освітньонаукових спеціальностей.
На 01.01.17 року в університеті проходить підготовку 52 аспіранти (47 – з
відривом від виробництва, 5 – заочно). Наукове керівництво аспірантами
здійснюють 33 науково-педагогічних працівників, серед яких 25 – доктори
наук, професори.
На 01.01.17 року в докторантурі університету з відривом від виробництва
перебуває 5 докторантів.
В поточному році співробітниками і випускниками аспірантури
університету було захищено 3 докторських і 6 кандидатських дисертацій. В
університеті функціонує 4 спецради по захисту докторських дисертацій з 8
спеціальностей з хімічних і технічних галузей наук, на яких було захищено 11
кандидатських дисертацій та 1 докторських.
У 2016 р. випуск з аспірантури склав 16 осіб, з яких 9 працевлаштовані в
ДВНЗ УДХТУ. Співробітникам ДВНЗ УДХТУ в 2016 р. присвоєно наукове
звання доцента - 9.
5. високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське
становище, науково-виробнича та комерційна діяльність. Постійно ведеться
робота щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення кафедр,
наукових підрозділів та гуртожитків університету. Так у 2016 році службами
адміністративно-господарської частини із залученням підрядних організацій
виконано такі роботи: відремонтовано 12 аудиторій, лабораторій, кабінетів та
кімнат; проведено профілактичний ремонт приміщень котельні, обмазка котлів
та чистка димових каналів перед опалювальним сезоном; облаштування укосів
на вікнах після встановлення металопластикових вікон; підготовлено та
введено в експлуатацію на літній період СОТ «Дубовий гай»; проведено
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повірку всіх лічильників університету з використання теплової енергії та
природного газу; підготовлено усе енергетичне обладнання котелень
університету до опалювального сезону 2015-2016 років; проведено ревізію
запірної арматури системи опалювання учбових корпусі і гуртожитків
університету; проведено частковий ремонт спорткомлексу (ремонт покрівлі,
заміна вхідних дверей, ремонт ганку, ремонт туалету з заміною каналізаційних
та водопровідних труб та сантехнічного обладнання, окраска підлоги
спортивних залів); проведено ремонті роботи в СОТ «Дубовий гай» (ремонт
студентського та професорського корпусів, душових приміщень, туалету,
шахової альтанки, сходів, доріжок підмосток); проведено повну промивку всієї
зовнішньої каналізації головного корпусу; проведено заміну 4 каналізаційних
стояків та стояків холодного водопостачання у головному корпусі; замінено 100
м каналізаційного лежака; замінено каналізаційний стояк у гуртожитку №4 на
пластиковий; замінено 10 каналізаційних стояків і 10 стояків холодного
водопостачання у гуртожитку №5; здійснено монтаж і введення в експлуатацію
трансформатора ТМ-400 кВа на ТП-303 ТМ3; проведено монтаж і введення в
роботу трансформатора ТС-250 кВа на ТП-303 ТМ1; проведено планове
відновлення освітлення в лекційних аудиторіях університету; здійснено ревізію
електричного обладнання СОТ «Дубовий гай»; проведено ревізію освітлення
горища начальних головного корпусу; проведено ремонт кабельних мереж 10
кВ ТП-5216,ТП-5130 з проведенням лабораторних випробувань та постановкою
муфт; проведено ремонт вводу з повітряної мережі водної станції університету;
проведено відновлення освітлення і живильних мереж в гуртожитках
університету; проведено ремонт міжповерхових електрощитів; проведено
ревізію вводних щитів; регулювання рубильників; проведено монтаж та
введення в роботу бойлерів для підігріву води в гуртожитках; проведено
ремонт та монтаж електромереж та обладнання столових та буфетів учбових
корпусів.
Заходи згідно з колективним договором адміністративно-господарської
частини виконані повністю.
Складовими стійкого фінансово-економічного становища УДХТУ є
активна профорієнтаційна робота приймальної комісії, завдяки діяльності якої
було набрано 956 студентів на навчання на платній основі, та високоефективна
зовнішньоекономічна діяльність і виконання науково-дослідницьких робот із
загальним обсягом фінансування 7564,64 тис. грн.
6. додержання умов колективного договору, статуту навчального закладу.
Колективний договір між адміністрацією ДВНЗ УДХТУ і трудовим колективом
університету на 2015-2017 р. був прийнятий 16.12.2014 р. на конференції
трудового колективу. Всі комплексні заходи щодо досягнення встановлених
нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища були виконані в
повному обсязі.
22.12.16 р. проведено конференцію трудового колективу, на якій було
заслухано звіт ректора про виконання умов колективного договору за 2016 р.
(Протокол та постанова конференції наведені у додатку 1).
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Головні завдання, відповідно до Статуту ДВНЗ УДХТУ - здійснення
освітньої діяльності певного напрямку, здійснення наукової, науково-технічної,
творчої та інших видів діяльності, забезпечення виконання державного
замовлення та угод на підготовку фахівців з вищою освітою, здійснення
підготовки наукових і науково-педагогічних кадрів та їх атестація, вивчення
попиту на окремі спеціальності на ринку праці та сприяння працевлаштування
випускників, забезпечення культурного і духовного розвитку особистості,
виховання осіб, які навчаються в ДВНЗ УДХТУ, в дусі патріотизму,
виконувалися протягом 2016 р.
7. проведення підготовки та перепідготовки науково-педагогічних
працівників.
У 2016 р. випуск з аспірантури склав 16 осіб, з яких 9 працевлаштовані в
ДВНЗ УДХТУ. В 2016 р. присвоєно наукове звання доцента 9 співробітнкам
ДВНЗ УДХТУ.
В університеті розроблено та затверджено графіки підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників на 2014-2018 рр. Відповідно до
затверджених графіків протягом 2016 року 149 науково-педагогічних
працівників пройшли підвищення кваліфікації та стажування на сучасних
підприємствах, наукових установах та вищих навчальних закладах України та
інших держав, при цьому було отримано 171 документальне підтвердження про
підвищення кваліфікації.
Також науково-педагогічними працівниками ДВНЗ УДХТУ було
здійснено 21 індивідуальне підвищення кваліфікації.
В 2016 році з метою удосконалення стажування та підвищення
кваліфікації було укладено 24 договори про співпрацю з сучасними
підприємствами та навчальними закладами України. На базі кафедр ДВНЗ
УДХТУ було проведено стажування 61 науково-педагогічного працівника
інших навчальних закладів України.
8. захист відомостей, що складають державну, службову та комерційну
таємницю відповідно до Закону України “Про державну таємницю” та „Про
інформацію”.
В університеті ведеться військовий облік з метою визначення кількості
військовозобов’язаних і призовників в університеті за складом, військовим
знанням, військово-обліковими спеціальностями для найбільш доцільного та
правильного використання переліку бронювання професорсько-викладацького
складу, інженерно-технічного та адміністративно-господарського складу, а
також бронювання аспірантів та студентів. На виконання Закону України “Про
загальний військовий обов’язок і військову службу” і “Положення про
військовий облік військовозобов’язаних і призовників” спільно з військовими
комісаріатами проводилась відповідна робота з допризовниками, призовниками
і військовозобов’язаними. Постійно і своєчасно подається вся документація,
довідки на студентів 1-го курсу, підтверджуючі довідки на студентів
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призовників, що навчаються на 2-5 курсах, витяги з наказів університету на
відрахованих студентів, звіти про рух військовозобов’язаних співпрацівників.
На виконання Закону України „Про державну таємницю” та “Про захист
інформації в автоматизованих системах” університет здійснює контролюючу
функцію по забезпеченню захисту інформації у процесі її формування,
пересилання, приймання, оброблення відображення в автоматизованих
системах, сприяє захисту відомостей, що складають державну, службову та
комерційну таємницю.
9. дотримання чинного законодавства, вжиття заходів щодо удосконалення
управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни, створення
співробітникам університету умов праці відповідно до вимог нормативних
актів. Протягом 2016 року велика увага приділялась вирішенню питань з
охорони праці. Комплексні заходи щодо поліпшення умов праці, що
передбачені колективним договором на 2015 рік, виконано на суму 142848,43
грн.
Співробітників, що працюють із шкідливими виробничими факторами,
забезпечено безкоштовним молоком (0,5л. молока на зміну в дні фактичної
зайнятості в шкідливих умовах праці), згідно наказів по університету від
29.01.2016р. №26 «Про результати атестації робочих місць» та від 08.02.2016р.
№28 «Про надання 0,5 л. молока співробітникам, які працюють зі шкідливими
хімічними речовинами». На придбання молока витрачено 87720,74 грн.
У квітні 2016 р. було проведено наркологічний огляд співробітників ДВНЗ
УДХТУ, які підлягали обов’язковому профілактичному наркологічному огляду
на суму 6353,11 грн.
З метою запобігання і профілактики щодо недопущення виникнення
нещасних випадків та надзвичайних ситуацій зі студентами і співробітниками
університету за участю представників Головного управління ДСНС України у
Дніпропетровській області була проведена лекція на тему «Дотримання правил
пожежної безпеки на робочому місці та в побуті» з практичним застосуванням
вогнегасника
У цілях збереження стану здоров’я співробітників університету у грудні
2016 р. проводився посилений профілактичний медогляд співробітників ДВНЗ
УДХТУ, згідно наказів Міністерства охорони здоров’я України № 280 від 23
липня 2002 року «Щодо організації проведення обов’язкових профілактичних
медичних оглядів працівників окремих професій, виробництв і організацій,
діяльність яких пов’язана з обслуговуванням населення і може призвести до
поширення інфекційних хвороб» та № 246 від 21 травня 2007р. «Про
затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників певних
категорій» на суму 3612 грн..
Протягом року були проведені всі заплановані заходи по зміцненню
договірної та трудової дисципліни, що передбачені колективним договором та
статутом ДВНЗ УДХТУ. Протягом року нещасних випадків не зареєстровано.
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10. виконання показників ефективності використання державного майна і
коштів, а також показники майнового стану університету.
В кожному структурному підрозділі відповідальними особами
здійснюється облік матеріальних цінностей і контроль за їх переміщенням. В
університеті щорічно проводиться інвентаризація матеріальних цінностей,
забезпечується своєчасний ремонт матеріально-технічної бази, вживаються
заходи для своєчасного використання закуплених матеріалів і товарів.
І. Показники ефективності використання державного майна станом на
01.01.2017 р.
1. Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів
778,2 тис. грн.
2. Збори (внески) до державних цільових фондів
20135,6 тис. грн.
- єдиний соціальний внесок
10837,6 тис. грн.
- податок з доходів фізичних осіб
8554,1 тис. грн.
3. Погашення податкового боргу, у тому числі розстроченого
або відстроченого
- немає
4. Повернення позик, кредитів та інших коштів, отриманих на
поворотній основі з державного бюджету
5,8 тис. грн.
5. Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з
виконанням гарантійних зобов'язань
- немає
II. Показники майнового стану підприємства
6. Необоротні активи
у тому числі:
основні фонди:
- залишкова вартість
- знос
незавершене будівництво
нематеріальні активи
7. Оборотні активи
у тому числі:
запаси
дебіторська заборгованість
грошові кошти та їх еквіваленти
8. Власний капітал
9. Кредиторська заборгованість
у тому числі:
за товари, роботи, послуги гуртожитків, навчання
перед бюджетами
перед державними цільовими фондами
з оплати праці

211004,7 тис.грн.
203893,6 тис.грн.
43558,6 тис.грн.
160335,0 тис.грн.
- немає
95,5 тис.грн.
9781,1 тис.грн.
2078,7 тис.грн.
1585,4 тис.грн.
6117,0 тис.грн.
54285,7 тис.грн.
2810,7 тис.грн.
2741,3 тис.грн.
- немає
69,4 тис.грн.
- немає

11. своєчасні розрахунки з установами, організаціями, своєчасне і повне
внесення платежів до бюджету (включаючи внески до Пенсійного фонду),
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сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, виконання кошторисів
доходів і видатків, дотримання порядку обслуговування і використання
бюджетних коштів.
Загальний обсяг фінансування
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд

97759,3 тис.грн.

Всього видатків
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд

97648,3 тис.грн.

Заробітна плата
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд

48927,5 тис.грн.

Виплачено премій всього
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд

3666,0 тис. грн.

Надано матеріальної допомоги всього
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд

1196,9 тис. грн.

Витрачено на ремонт гуртожитків
Витрати на забезпечення навчального
процесу
в тому числі
комунальні послуги
(у т.ч. за рахунок загального фонду
придбання комп. техніки
ремонт навчальних корпусів

145,8 тис. грн.

Протягом 2016 р. перераховано профвнесків

580,2 тис. грн.

67264,5 тис.грн.
30494,8 тис.грн.

67231,0 тис.грн.
30417,3 тис.грн.

34394,1 тис.грн.
14533,4 тис.грн.

1749,0 тис. грн.
1917,0 тис. грн.

860,1 тис. грн.
336,8 тис. грн.

11668,9 тис. грн.
14673,6 тис. грн.
6399,1 тис. грн.)
232,9 тис. грн.
281,7 тис. грн.

Витрати на соціальні заходи:
не було
Університет своєчасно розраховується з установами, організаціями,
банками та іншими відомствами. Своєчасно і повністю вносить платежі до
бюджету (включаючи внески до Пенсійного фонду), сплачує податки, збори та
обов’язкові платежі. Виконує кошториси доходів і видатків університету, не
допускає заборгованості по заробітній платі, за спожиті енергоносії і
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комунальні послуги. ДВНЗ УДХТУ дотримується порядку обслуговування і
використання бюджетних коштів, договорів оренди нерухомого майна,
закріпленого за університетом.
Щорічно виконуються програми соціального розвитку колективу. Станом
на 01.01.2017 року сума сплаченої матеріальної допомоги та премій
співробітникам університету склала 4862,9 тис. грн., у тому числі матеріальної
допомоги – 1196,9 тис. грн., премій – 3666,0 тис. грн., сума сплачених премій
студентам, аспірантам склала 106,8 тис. грн. Сума сплаченої матеріальної
допомоги студентам і аспірантам склала 761,7 тис. грн.,, в тому числі соціальні
виплати студентам-сиротам – 56,3 тис. грн. На харчування студентам-сиротам
виплачено 1330,3 тис. грн.
Матеріальну допомогу за рахунок фонду профспілкової організації
університету в 2016 році отримали 151 співробітників на загальну суму 75860
грн. і 64 студента на загальну суму 34000 грн.
12. персональну відповідальність щодо запобіганню проявам корупції та
хабарництва у вищому навчальному закладі. Постійно проводяться
профілактичні заходи на засіданнях Вченої ради, на ректорських та деканських
нарадах, на нарадах ректора із старостами щодо запобігання проявам корупції
та хабарництва у ДВНЗ УДХТУ. На дошках об’яв обов’язково розміщуються
консультативні телефони гарячої лінії МОН України та ректорату і деканатів,
які забезпечують належний контроль за проведенням екзаменаційних сесій і
сприяють оперативному реагуванню на можливі факти порушень чинного
законодавства про вищу освіту.
13. складання в установленому порядку річного кошторису доходів і
видатків університету та подачу його на затвердження до МОН України. Річний
кошторис доходів і видатків ДВНЗ УДХТУ складається в установленому
порядку та подається на затвердження до МОН України у встановлений термін.
14. своєчасне подання фінансової та статистичної звітності, а також
необхідних відомостей про майновий стан університету (додаток 2 на 4
сторінках).
16. щорічний звіт перед загальними зборами трудового колективу
університету, який відбувся 22.12.2016р. на конференції трудового колективу.
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