ЗВІТ
про виконання умов контракту за 2017 рік
ректора Державного вищого навчального закладу „Український державний
хіміко-технологічний університет”
Півоварова Олександра Андрійовича
За період 2017 року забезпечено:
1. проведення навчально-виховного процесу в Державному вищому
навчальному
закладі
„Український
державний
хіміко-технологічний
університет" з підготовки здобувачів освіти за двома освітніми рівнями
(бакалавра і магістра) відповідно до ліцензії, серія АЕ № 636496, Акту
узгодження переліку спеціальностей 2015р. та ліцензійного обсягу до них),
вимог Закону України «Про вищу освіту», Статуту ДВНЗ УДХТУ, нормативних
документів МОН України, на рівні Галузевих стандартів вищої освіти України та
стандартів вищої освіти ДВНЗ УДХТУ.
Відповідно до Перехідних положень Закону України «Про вищу освіту
продовжувалось в університеті навчання 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 здійсно
запровадження нового переліку галузей знань та спеціальностей. З 1 вересня 2016
року здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 10 галузями знань і 17
спеціальностями за відповідними освітньо-професійними програмами.
В звітний період завершено переоформлення ліцензії за Законом України
"Про ліцензування видів господарської діяльності" з зазначенням нового
переліку спеціальностей (наказ МОН України від 18.04.2017р. № 80л).
За минулий 2017 рік в університеті проведена підготовка до акредитації
освітньо-професійних
програмам
з
магістерської
підготовки
за
спеціальностями:
051 Економіка;
122 Комп’ютерні науки та інформаційні технології,
131 Прикладна механіка,
133 Галузеве машинобудування,
144 Теплоенергетика,
151 Автоматизація та комп'ютерно-інтегровані технології;
161 Хімічні технології та інженерія,
162 Біотехнології та біоінженерія;
226 Фармація (226 Фармація, промислова фармація).
Акредитаційні справи та висновки експертних комісій передані до
Акредитаційної комісії 12 грудня 2017 року.
Ліцензія
АЕ № 636496 від 19.06.2015р., залишається діючою та

доповнюється Відомостями щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої
освіти ДВНЗ УДХТУ станом на 25.04.2017р., що розміщені на сайті МОН
України.
Всі спеціальності, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої
освіти в університеті, мають сертифікати про акредитацію за переліком
спеціальностей 2015р. з кваліфікаційних рівнів бакалавр та магістр.
Здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за третім освітнім
рівнем (аспірантура), з восьми спеціальностей.
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13 Механічна інженерія

133 Галузеве
машинобудування

5 осіб

З метою покращення якості підготовки фахівців та з урахуванням
акредитаційних вимог ведуться кадрові паспорти кафедр.
З орієнтацією на підвищення акредитаційних вимог до освітніх програм,
ліцензійних вимог розроблені плани видання навчальної літератури,
підручників (посібників), монографій творчими колективами кафедр на 20172018р. Протягом 2017 року було видано понад 24 монографії, підручників та
навчальних посібників, та 692 методичних вказівок авторами та співавторами
яких є науковці та викладачі ДВНЗ УДХТУ.
Протягом 2017 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 2017 року регулярно
працювали консультативні групи, проведено 2 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 06.06.2017 №794 " Про затвердження
форм документів з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах" в
університеті було розроблено та впроваджено бланки документів з підготовки
фахівців в університеті.
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
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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 2017 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
18 засідань. З метою підвищення якості освіти в університеті, вдосконалення
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 2017 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
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 – 285 студ., магістр 1,5 роки – 270 студ. й 2
роки 15 студ.; на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями
бакалавр – 13 студ.; магістр 1,5 роки –32 студенти; на платній основі: на денну
форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр – 223 студ.,
магістр – 128 студ.; на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними
рівнями бакалавр – 128 студ., магістр – 217 студ.
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В 2017 році університетом випущено 1514 бакалаврів, спеціалістів та
магістрів, в тому числі 263 магістра, 306 спеціалістів та 945 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 2017 році дорівнює 13771,31 тис. грн. В тому числі:
• коштів держбюджету МОНУ – 8998,54 тис. грн.:
загальний фонд – 8096,3 тис. грн.;
спеціальний фонд – 902,24 тис. грн.;
• коштів госпдоговірних робіт – 1262,27 тис. грн.;
• коштів за міжнародним проектом – 2866,1 тис. грн.
• коштів за надані послуги випробувальної лабораторії нафтопродуктів –
644,4 тис. грн.
Протягом 2017 року науковці університету працювали над виконанням 7
фундаментальних і 11 прикладних держбюджетних робіт (загальний фонд), 1
роботи в рамках виконання держзамовлення на науково-технічні розробки
(держбюджет спецфонд), 16 госпдоговірних НДР, 1 міжнародного проекту за
програмою НАТО, виконували 41 НДР в межах робочого часу викладачів,
надавали науково-технічні послуги.
В цьому році отримано перші результати роботи ТОВ «Науковий парк
«Хімічні технології», який було засновано 14 червня 2016 року спільно з
Державним концерном «Ядерне паливо».
Науковим парком укладено низку договорів про співробітництво з ВНЗ,
науковими установами та підприємствами з метою проведення спільної
діяльності в галузі створення інноваційної продукції:
– укладено господарський договір з Державним підприємством
«Конструкторське бюро «Південне» ім. М.К. Янгеля» на розробку,
виготовлення та поставку зовнішнього теплозахисного покриття для продукції
замовника;
– підготовлено та надано ДК «Ядерне паливо» пропозиції щодо
проведення науково-дослідної роботи з розробки ресурсозберігаючої технології
формування комбінованого масиву закладки з альтернативних складових для
шахт уранової галузі;
– в рамках меморандуму налагоджується співробітництво з
підприємствами ДК «Укроборонпром» щодо проведення науково-технічних
розробок зі створення вітчизняних масел для оборонної промисловості.
Науковий парк приймає безпосередню участь у створенні в університеті
сертифікованої лабораторії з лакофарбових та поліграфічних матеріалів.
У вересні 2017 року в рамках реалізації договору про співпрацю між
ДВНЗ УДХТУ та Інститутом економіки промисловості НАН України було
затверджено положення про створення спільної науково-дослідної лабораторії
економічного профілю.
За звітний період було укладено 2 угоди про співробітництво із
закордонними ВНЗ:
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- Угода про академічний обмін з Економічним університетом у Вроцлаві;
- Меморандум про співробітництво з Південно-Казахським педагогічним
університетом.
Також було укладено договори про співробітництво з Торговопромисловою палатою м. Київ відносно забезпечення інформацією, надання
консультацій та підтримки студентів у програмі виробничих стажувань
Німецького уряду та угоду з Дніпропетровським відділенням Альянс Франсез
про забезпечення доступу франкомовних студентів університету до
безкоштовної мультимедійної бібліотеки «Сulturetheque».
З метою підтримання міжнародних зв’язків у 2017 р. співробітники та
студенти університету перебували у 43 закордонних відрядженнях для
виконання наукової роботи та участі у конференціях, нарадах, конкурсах,
стажування, навчання у 14 країнах світу: США, Норвегії, РФ, Польщі,
Німеччині, Франції, Китаї, Чехії, Фінляндії, Швейцарії, Казахстані,
Таджикистані, Білорусі, Словаччині. З них:
– виконання наукових робіт – 5 (Швейцарія, РФ);
– наукового стажування – 3 (Польща);
– участь в наукових конференціях, нарадах, конгресах, симпозіумах – 16
(РФ, США, Норвегія, Китай, Польща, Чехія, Фінляндія, Білорусь, Словаччина);
– участь в освітніх проектах – 17 (Норвегія, Польща, Китай, Німеччина,
Таджикистан);
– профорієнтаційна та агітаційна робота – 2 (Казахстан).
Протягом 2017 року в Польщі проходить стажування професор кафедри
теоретичної та прикладної економіки Комірна Віталіна Віталіївна.
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 Польщі, 11 студентів навчалися в університетах
Польщі, Німеччини, Норвегії.
Також у 2016/2017 навчальному році студенти університету мали
можливість навчатися за програмою Erasmus+ (КА1) в Університеті м. Ле Ман,
Франція.
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
Enerize Corporation 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.
У 2017 році подано 31 заявку на видачу патентів, з них на винаходи 20;
отримано 21 позитивне рішення на видачу патентів. У поточному році
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отримано 9 патентів України на винаходи, 15 на корисні моделі та 1 свідоцтво
на твір. За рік на отримання охоронних документів та їх підтримку витрачено
понад 20 тис. грн.
Наразі університет є засновником 3 наукових видань: «Питання хімії та
хімічної технології», «Економічний вісник» та «Комп’ютерне моделювання:
аналіз, управління, оптимізація». З 2017 року журнал «Питання хімії та хімічної
технології» індексується у міжнародній наукометричній базі даних Scopus.
Влітку університет прийняв участь у конкурсному відборі з метою
забезпечення доступу ВНЗ і НУ, що знаходяться у сфері управління МОНУ, до
міжнародних електронних наукових баз даних. Відповідно до наказу МОН
України від 19.09.2017 р. №1286 Державний вищий навчальний заклад
«Український державний хіміко-технологічний університет» отримав доступ до
міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of Science за кошти
державного бюджету. Доступ до баз даних надано з 13.10.2017 р. до 31.10.2018
р.
Згідно рейтингу ВНЗ України за показниками наукометричної бази даних
Scopus серед 136 ВНЗ країни, які досліджувались, ДВНЗ УДХТУ посідає 14
місце, а серед ВНЗ 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”,
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.
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У 2017 році було проведено 19 конференцій різного рівня, в яких
університет був організатором або співорганізатором. Приймали участь у 5
виставках різного рівня.
Згідно з поданими пропозиціями у 2018 році планується на базі ДВНЗ
УДХТУ провести 4 конференції, 1 з яких для студентів та молодих вчених.
Молоді науковці університету:
– приймали участь у конкурсах наукових проектів оголошених:
- Міністерством освіти і науки України: з направлених на конкурс 4
проектів отримали фінансування 3. Наразі в університеті виконуються 6
науково-дослідних робіт, науковими керівниками яких є молоді вчені;
- Дніпропетровською обласною державною адміністрацією:
- на конкурс проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині» було
направлено 13 проектів, очікуємо на остаточні результати;
- у конкурсі «Кращий молодий вчений» прийняли участь 2 молодих
науковця;
– отримують стипендію Кабінету Міністрів України для молодих вчених;
– брали участь у роботі та проведенні занять «Школи молодого вченого
Дніпропетровської області»;
– приймали участь у заходах, які організовує Головне управління освіти і
науки ДОДА: 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 6
місце.
Спільно з головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської
обласної держадміністрації та Радою молодих вчених Дніпропетровської
області проведені І та ІІ тури грантового конкурсу наукових проектів в рамках
регіональної програми "Молоді вчені – Дніпропетровщині".
Подано було 13 робіт до у часті у конкурсі, 11 з яких були допущені до
усного захисту проектів. За результатами конкурсу 8 молодих науковців ДВНЗ
УДХТУ одержали матеріальне заохочення для розробки наукових проектів,
результати яких будуть реалізовані на підприємствах та установах
Дніпропетровської області.
У цьому році у конкурсі проектів молодих вчених, які працюють
(навчаються) у вищих навчальних закладах та наукових установах, що належать
до сфери управління МОН прийняли участь 4 проекти. До числа переможців
увійшло три проекти молодих науковців ДВНЗ УДХТУ:
- Нові потенціометричні сенсори для аналізу і екологічного моніторингу
об'єктів довкілля (150,0 тис. грн., керівник Волнянська О.В.);
- Функціоналізація оксидно-керамічних покриттів на легких сплавах для
об'єктів різного призначення (150,0 тис. грн., керівник Калініченко О.О.);
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- Розробка наносистем для спрямованої доставки лікарських препаратів
(150,0 тис. грн., керівник Китова Д.Є.).
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», на
базі університету функціонує секція «Біотехнологія» Малої Академії Наук
України. 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 «Веб-технології і вебдизайну», в якій прийняли участь 41студент з 17 ВНЗ Дніпра, Харкова, ІваноФранківська, Кіровограда, Маріуполя, Сум, Кривого Рогу, Вінниці,
Кременчуга, Житомира, Луцька;
- ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хімічні
технології неорганічних речовин», в якій прийняли участь 18 студентів з 7 ВНЗ
Дніпра, Києва, Харкова, Кам’янського, Львова;
- VІІІ Міжнародна науково-технічна конференція студентів, аспірантів та
молодих вчених «Хімія і сучасні технології», в якій прийняли участь студенти,
аспіранти та молоді вчені з ВНЗ та наукових установ України, Норвегії, Росії,
Казахстану, Таджикистану, Франції, Мексики, Польщі. Було надіслано понад
400 тез. Безпосередньо у роботі конференції прийняли участь 147 учасників;
- ІІІ Міжнародна конференція з вирішення науково-технічних і кадрових
питань лакофарбової та композитної галузей Young Coatsngs&Composites 2017
(кафедра ХТВМС). Безпосередньо у конференції прийняли участь 47 студентів,
з них 36 студентів з ДВНЗ УДХТУ.
- Всеукраїнський конкурс-захист науково дослідницьких робіт учнівчленів Малої академії наук України секції «Сучасні біотехнології».
У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь 55
студентів у 7 предметних та 10 олімпіадах зі спеціальностей. Переможці ІІ
етапу Всеукраїнської студентської олімпіади отримали: Диплом ІІІ ступеня з
дисципліни «Хімія»; Диплом ІІІ ступеня з «Веб-технологій та веб-дизайну»;
Диплом ІІ ступеня за перемогу у командному заліку зі спеціальності
«Біотехнології» та 4 Дипломи за високий рівень виконання тестових завдань з
дисциплін; Диплом ІІІ ступеня за перемогу у командному заліку олімпіади зі
спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»; Диплом ІІІ
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ступеня за перемогу у командному заліку зі спеціальності «Технічна
електрохімія» та Грамоту за оригінальну олімпіадну роботу в секції «Хімічні
джерела струму»; Диплом ІІІ ступеня за перемогу у командному заліку
олімпіади з дисципліни «Хімія». Грамота за оригінальні технологічні рішення у
ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Технології
машинобудування» та Грамота спонсорів олімпіади зі спеціальності
«Технології машинобудування» за кращу роботу в програмному середовищі
КОМПАС 3D у номінації «Використання САПР».
У 2017 р. на конкурси було подано 39 наукових робіт. Прийняли участь –
52 студенти.
На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з природничих,
технічних і гуманітарних наук було подано 24 наукові роботи, 11 з яких
увійшли до числа фіналістів.
Переможцями стали 5 робіт (Диплом ІІ ступеня, 4 Диплома ІІІ ступеня),
Диплом за вагоме практичне значення роботи з напряму «Біологічні науки»;
Диплом за практичну цінність роботи зі спеціальності «Біотехнології».
Переможцями Всеукраїнського конкурсу дипломних проектів зі
спеціальності «Технологія машинобудування» стали 4 роботи (Диплом ІІ
ступеня, 3 Диплома ІІІ ступеня); зі спеціальності «Обладнання переробних і
харчових виробництв» - Диплом ІІІ ступеня.
Переможцем ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені
Петра Яцика став 1 студент - Диплом ІІ ступеня.
Переможцем Міжнародного форуму Cosmetics Ukraine 2017, Київ, секція
Освіта та кар’єра став 1 студент - Диплом за кращу наукову роботу та грошову
премію.
Фіналістом Конкурсу Стипендіальної програми «ЗАВТРА UA» (фонд
Віктора Пінчука) став 1 студент.
Всеукраїнський конкурс «Молодь і прогрес у раціональному
природокористуванні» (Інститут екологічної безпеки, Національний авіаційний
університет м. Київ) - 3 наукових роботи (3 студенти). Переможці Конкурсу 2 студенти.
Переможцями міського конкурсу на кращу науково-практичну розробку
«Інтелект-творчість-успіх» у номінації «Економіка та маркетинг» стали 2
студенти - Диплом ІІ ступеня та грошова премія.
У 2017 р. 153 студенти виступили з доповідями у 4 Міжнародних та 5
Всеукраїнських конференціях.
Переможці були нагороджені Дипломами за найкращі доповіді.
Станом на 05.12.2017 р. в ДВНЗ УДХТУ навчається 86 іноземних
студентів з 18 країн: 13 – з Туркменістану, 26 – з Азербайджану, 7 – з Анголи,
10 – з Таджикистану, 3 – з Конго, 8 – з Тунісу, 2 – з Камеруну, 5 – з
Узбекистану, 2 – з Марокко, 1 – з Російської Федерації, 1 – з Судану, 1 – із
Сирії, 1 – з Еквадору, 2 - з Китаю, 1 – з Арабської Республіки Єгипет, 1 – з
Республіки Ліван, 1 – з Алжиру, 1 – з Гани.
4. підготовку наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.
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В 2017 році підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру
здійснювалася на 22 кафедрах по 4 галузям науки із 15 наукових та 6 освітньонаукових спеціальностей.
На 01.01.18 року в університеті проходить підготовку 44 аспіранти (37 – з
відривом від виробництва, 7 – заочно). Наукове керівництво аспірантами
здійснюють 30 науково-педагогічних працівників, серед яких 21 – доктори
наук, професори.
На 01.01.18 року в докторантурі університету перебуває 3 докторантів.
В поточному році співробітниками і випускниками аспірантури
університету було захищено 1 докторську і 10 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 2 докторських.
У 2017 р. випуск з аспірантури склав 12 осіб, з яких 7 працевлаштовані в
ДВНЗ УДХТУ. В 2017 р. подано документів щодо присвоєння наукового звання
доцента 3 співробітниками та звання професора 1 співробітником ДВНЗ
УДХТУ.
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 2017 році службами
адміністративно-господарської частини із залученням підрядних організацій
виконано такі роботи: відремонтовано 30 аудиторій, лабораторій, кабінетів та
кімнат; облаштування укосів на вікнах після встановлення металопластикових
вікон; підготовлено та введено в експлуатацію на літній період СОТ «Дубовий
гай»; проведено повірку всіх лічильників університету з використання теплової
енергії та природного газу; підготовлено усе енергетичне обладнання котелень
університету до опалювального сезону 2017-2018 років; проведено ревізію
запірної арматури системи опалювання учбових корпусі і гуртожитків
університету; проведено частковий ремонт спорткомлексу (ремонт покрівлі,
ремонт туалетів з заміною каналізаційних та водопровідних труб та
сантехнічного обладнання, ремонт підлоги спортивного залу); проведено
ремонті роботи в СОТ «Дубовий гай» (ремонт студентського, викладацького та
професорського корпусів; відновлення водопроводу та каналізації до початку
літнього відпочинку; заміна змішувачів, унітазів, зливних бачків та сифонів);
проведено повну промивку всієї зовнішньої каналізації головного корпусу;
проведено заміну каналізаційних стояків та стояків холодного водопостачання
у корпусах університету та гуртожитках; здійснено монтаж і введення в
експлуатацію трансформатора; проведено планове відновлення освітлення в
лекційних аудиторіях університету; здійснено ревізію електричного обладнання
СОТ «Дубовий гай»; 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
10

ремонт та монтаж електромереж та обладнання столових та буфетів учбових
корпусів.
Заходи згідно з колективним договором адміністративно-господарської
частини виконані повністю.
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.
21.12.17 р. проведено конференцію трудового колективу, на якій було
заслухано звіт ректора про виконання умов колективного договору за 2017 р.
(Протокол та постанова конференції наведені у додатку 1).
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 2017 р.
7. проведення підготовки та перепідготовки науково-педагогічних
працівників.
У 2017 р. випуск з аспірантури склав 12 осіб, з яких 7 працевлаштовані в
ДВНЗ УДХТУ. В 2017 р. подано документів щодо присвоєння наукового звання
доцента 3 співробітниками та звання професора 1 співробітником ДВНЗ
УДХТУ.
В університеті розроблено та затверджено графіки підвищення кваліфікації
науково-педагогічних працівників на 2014-2018 рр. Відповідно до
затверджених графіків протягом 2017 року 119 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 187 документальних підтверджень про
підвищення кваліфікації.
Також науково-педагогічними працівниками ДВНЗ УДХТУ було
здійснено 21 індивідуальне підвищення кваліфікації.
В 2017 році з метою удосконалення стажування та підвищення
кваліфікації було укладено 18 договорів про співпрацю з сучасними
підприємствами та навчальними закладами України. На базі кафедр ДВНЗ
УДХТУ було проведено стажування 38 науково-педагогічних працівника інших
навчальних закладів України.
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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
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 2017 року велика увага приділялась вирішенню питань з
охорони праці. Комплексні заходи щодо поліпшення умов праці, що
передбачені колективним договором на 2017 рік, виконано на суму 142848,43
грн.
У квітні 2017 р. було проведено наркологічний огляд співробітників ДВНЗ
УДХТУ, які підлягали обов’язковому профілактичному наркологічному огляду
на суму 6353,11 грн.
В листопаді 2017р. Дніпропетровською регіональною державною
лабораторією ветеринарною медициною були проведені виміри з лабораторних
досліджень та інструментальних вимірів в підрозділах університету де є
шкідливі та важкі фактори умов праці.
У цілях збереження стану здоров’я співробітників університету у грудні
2017 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
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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.
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
01.01.2018 р.
1. Сплата податків і зборів (обов'язкових платежів) до
бюджетів
755,8 тис. грн.
2. Збори (внески) до державних цільових фондів
28452,4 тис. грн.
- єдиний соціальний внесок
15852,5 тис. грн.
- податок з доходів фізичних осіб
12599,9 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
3,8 тис. грн.
5. Відшкодування витрат державного бюджету, пов'язаних з
виконанням гарантійних зобов'язань
- немає
II. Показники майнового стану підприємства
6. Нефінансові активи
у тому числі:
основні засоби:
- залишкова вартість
- знос
незавершені капітальні інвестиції
нематеріальні активи
запаси
7. Фінансові активи
у тому числі:
дебіторська заборгованість
грошові кошти та їх еквіваленти
8. Власний капітал
9. Кредиторська заборгованість
у тому числі:
за товари, роботи, послуги гуртожитків, навчання

560629,7
335475,9
225153,8
412,0
64,8
2233,75

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

2975,6
6747,4
345050,4

тис.грн.
тис.грн.
тис.грн.

2801,6 тис.грн.
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з оплати праці

- немає

11. своєчасні розрахунки з установами, організаціями, своєчасне і повне
внесення платежів до бюджету (включаючи внески до Пенсійного фонду),
сплати податків, зборів та обов’язкових платежів, виконання кошторисів
доходів і видатків, дотримання порядку обслуговування і використання
бюджетних коштів.
Загальний обсяг фінансування
124489,6 тис.грн.
в тому числі
бюджет
86771,5 тис.грн.
спеціальний фонд
37718,1 тис.грн.
Всього видатків
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд

122549,1 тис.грн.

Заробітна плата
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд

76136,0 тис.грн.

Виплачено премій всього
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд

2684,6 тис. грн.

Надано матеріальної допомоги всього
в тому числі
загальний фонд
спеціальний фонд

1588,8 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

25,2 тис. грн.

86755,7 тис.грн.
35793,4 тис.грн.

50912,8 тис.грн.
25223,2 тис.грн.

1470,0 тис. грн.
1214,6 тис. грн.

1148,2 тис. грн.
440,6 тис. грн.

11668,9 тис. грн.
7511,06 тис. грн.
6626,3 тис. грн.)
385,2 тис. грн.
162,9 тис. грн.

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.
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 21.12.2017р. на конференції трудового колективу.
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