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За період 2018 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 (Відомостей про право здійснення 

освітньої діяльності вищими навчальними закладами та науковими установами 

станом на 10.09.2018р., розміщених на сайті МОН згідно Наказу МОН України 

№ 80-л від 18.04.2017р.) та ліцензійного обсягу до них), вимог Закону України 

«Про вищу освіту», Статуту ДВНЗ УДХТУ, нормативних документів МОН 

України,  на рівні вимог Положення про систему внутрішнього забезпечення 

якості освітньої діяльності університету та якості вищої освіти, яке введено в дію 

наказом ректора № 52 від 27.02.2017р. та стандартів  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). 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 29 квітня 2015 року № 

266 та наказу МОН України від 6 листопада 2015 року № 1151 здійснено  

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. 

Також започаткована та здійснюється підготовка  здобувачів вищої освіти 

за третім освітнім рівнем (аспірантура), з восьми спеціальностей. 

За минулий 2017-18 навчальний рік в університеті проведена робота з  

акредитації освітньо-професійних програмам з  магістерської підготовки за 

спеціальностями і відповідними освітніми програмами:  

051 Економіка (освітня програма Економіка підприємства); 

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),  

за якими отримані відповідні сертифікати в  2018р.  
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Протягом 2018-2019 навчального року  проведена робота з  акредитації 

освітньо-професійних програмам з магістерської підготовки за спеціальностями 

і відповідними освітніми програмами: 

051 Економіка (освітня програма Економічна кібернетика); 

073 Менеджмент; 

101 Екологія; 

122 Комп’ютерні науки;   

123 Комп’ютерна інженерія; 

152 Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 

181 Харчові технології; 

186 Видавництво та поліграфія. 

за якими отримані відповідні сертифікати у січні 2019р.  

 В грудні 2018 р. університет отримав ліцензію на підготовку бакалаврів 

за спеціальністю 263Цивільна безпека.  

В минулому році в університеті завершена чергова акредитація напрямів 

підготовки для здійснення випуску здобувачів освіти, що прийняті  2014 та 

2015р.  

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. 

З орієнтацією на підвищення акредитаційних вимог до освітніх програм, 

ліцензійних вимог розроблені плани видання навчальної літератури, 

підручників (посібників), монографій творчими колективами кафедр на 2018-

2019р. Протягом 2018 року було видано 9 монографій, підручників та 

навчальних посібників, та 430 методичних вказівок авторами та співавторами 

яких є науковці та викладачі ДВНЗ УДХТУ. 

Протягом 2018 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 2018 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 16.02.2018 № 160 «Про затвердження 

форм документів з підготовки фахівців у закладах вищої освіти» 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 

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 2018 року 
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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 навчально-

виховного 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 2018 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 освітньо-

кваліфікаційними рівнями бакалавр – 253 студ., магістр 1,5 роки – 226 студ. й 2 

роки 16 студ.; на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями 

бакалавр – 10 студ.; магістр 1,5 роки – 28 студ.; на платній основі: на денну 

форму навчання за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр – 157 студ., 

магістр – 106 студ.; на заочну форму навчання за освітньо-кваліфікаційними 

рівнями бакалавр – 99 студ., магістр – 215 студ. 

В 2018 році університетом випущено 1240 бакалаврів, спеціалістів та 

магістрів, в тому числі 461 магістр та 779 бакалаврів. 

Станом на 30.12.2018 р. в ДВНЗ УДХТУ навчається 69 іноземних 

студентів з 14 країн: 9 – з Туркменістану, 12 – з Азербайджану, 5 – з Анголи, 10 
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– з Таджикистану, 18 – з Тунісу, 4 – з Узбекистану, 1 – з Марокко, 2 – з 

Російської Федерації, 1 – з Судану, 1 – із Сирії, 1 – з Еквадору, 3 - з Китаю, 1 – з 

Арабської Республіки Єгипет, 1 – з Гани. 

 

3. Високоефективна зовнішньоекономічна діяльність і науково-

дослідницька робота з найважливіших проблем освіти, в тому числі на платній 

основі. 

Загальний обсяг фінансування фундаментальних та прикладних 

досліджень у 2018 році дорівнює 11291,927 тис. грн. В тому числі:  

• коштів держбюджету МОНУ – 10064,088 тис. грн.: 

• коштів госпдоговірних робіт – 659,39 тис. грн.; 

• коштів за надані послуги ВЛН – 568,449 тис. грн. 

Протягом 2018 року науковці університету працювали над виконанням 5 

фундаментальних і 11 прикладних держбюджетних робіт (загальний фонд), 14 

госпдоговірних НДР, 1 міжнародного проекту за програмою НАТО, виконували 

41 НДР в межах робочого часу викладачів, надавали науково-технічні послуги. 

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 науково-

виробничих 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 2018 році науковцями університету подано 35 заявок на видачу 

патентів, з них на винаходи 22; отримано 19 позитивних рішень на видачу 

патентів. Наразі отримано 29 патентів України на винаходи, 12 на корисні 
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моделі та 2 свідоцтва на твір. За рік на отримання охоронних документів та їх 

підтримку витрачено понад 18,25 тис. грн. 

Другий рік поспіль університет приймає участь у конкурсному відборі з 

метою забезпечення доступу ЗВО і НУ, що знаходяться у сфері управління 

МОНУ, до міжнародних електронних наукових баз даних. Відповідно до наказу 

МОН України від 06.11.2018 р. №1213 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 01.10.2018 р. до 31.05.2019 

р. 

Згідно рейтингу ЗВО України за показниками наукометричної бази даних 

Scopus серед 162 ЗВО країни, які досліджувались, ДВНЗ УДХТУ посідає 16 

місце, а серед ЗВО Дніпропетровщини – 2. 

Наразі університет є засновником 4 наукових видань: «Питання хімії та 

хімічної технології», «Економічний вісник», «Комп’ютерне моделювання: 

аналіз, управління, оптимізація», «Наука, технології, інновації». З 2017 року 

журнал «Питання хімії та хімічної технології» індексується у міжнародній 

наукометричній базі даних Scopus. 

У 2018 році було проведено 10 конференцій та семінарів різного рівня, в 

яких університет був організатором або співорганізатором. Приймали участь у 

3 виставках. На Міжнародній спеціалізованій виставці «Освіта та кар’єра – 

День студента 2018» ДВНЗ УДХТУ був відзначений Дипломом виставки 

«Лідер наукової та науково-технічної діяльності» та отримав Гран-Прі у 

номінації «Міжнародне співробітництво в галузі освіти і науки». 

Згідно з поданими пропозиціями до Плану конференцій МОН України у 

2019 році планується на базі ДВНЗ УДХТУ провести 2 конференції, 1 з яких 

для студентів та молодих вчених. 

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 5 угод про співробітництво із 

закордонними ВНЗ: 

- Угода про академічний обмін з Університетом Humanitas ( м. Соснівець, 

Польща); 

- Договір про співпрацю з Киргизьким національним університетом ім. Ж. 

Баласагина (м. Бішкек); 

-  Договір про співпрацю з Таджицьким технічним університетом ім. Осімі 

(м. Душанбе); 
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-  Договір про співпрацю з Технічним університетом Молдови (м. 

Кишинів); 

- Меморандум про співробітництво з Південно-Казахським педагогічним 

університетом. 

З метою підтримання міжнародних зв’язків у 2018 р. співробітники та 

студенти університету перебували у 38 закордонних відрядженнях для 

виконання наукової роботи та участі у конференціях, нарадах, конкурсах, 

стажування, навчання у 17 країнах світу. З них: 

–  виконання наукових робіт – 2 (Швейцарія, Польща); 

–  наукового стажування – 6 (Польща, Німеччина, Словаччина, Китай); 

–  участь в наукових конференціях, нарадах, конгресах, симпозіумах – 14 

(США, Китай, Польща, Чехія, Хорватія, Литва, Італія, Норвегія); 

–  участь в освітніх проектах – 13 (Норвегія, Польща, Шрі-Ланка, Молдова, 

Іспанія, Киргизія, Казахстан); 

–  співробітництво – 4 (Польща, Німеччина). 

Протягом 2018 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 SIU-

EURASIA (CPEA-2015/10036) та у освітньому проекті "Harmonising water 

related graduate education" за грантом К2 ERASMUS+ № 561755-EPP-1-2015-1-

NO-EPPKA2-CBHE-JP на стажування викладачів та мобільність студентів. В 

рамках цих грантів за програмою мобільності 2 викладача університету мали 

можливість стажуватися у Німеччині, 9 студентів та аспірантів навчалися в 

університетах Польщі, Німеччини, Норвегії, Китаю (Вармінсько-Мазурський 

Університет м. Ольштин; Університету прикладних наук Східної Вестфалії-

Ліппе в м. Хокстер; Циндаоському Технологічному Університеті в м. Циндао; 

Норвезький природничий університет, м. Ос).   

Також у 2018 році навчався за кордоном студент економічного 

факультету Заім Ілля за програмою К1 «Еразмус+» у Вроцлавському 

економічному університеті (Польща). 

У 2018 р. начальник міжнародного відділу, доц. Коток В.А. перебував у 

службовому відрядженні у Технологічно-гуманітарному університеті ім. 

Казимира Пуласького (Польща, м. Радом). Відрядження було пов’язано з 

участю нашого університету у проекті ЄС «Еразмус+» спільно з Технологічно-

гуманітарним університетом ім. Казимира Пуласького «Еразмус+». З метою 

активізації наукових контактів Коток В.А. провів перемови з деканом 

факультету матеріалознавства та дизайну та відвідав наукові лабораторії при 

факультеті. 

Завідувач кафедрою технології природних і синтетичних полімерів, жирів 

та харчової продукції, д.т.н. Черваков О.В. та доц. кафедри переробки пластмас 

та фото, -нано- і поліграфічних матеріалів Черваков Д.О. були з робочим 

візитом у м. Бад Зоден Зальмунстер (Німеччина), який був пов'язаний з 

налагодженням співпраці поміж ДВНЗ УДХТУ та компанією WOCO. 

Між ДВНЗ УДХТУ (НДЛ ХДС) та фірмою Enerize Corporation (США) 

продовжена до 2018 року Угода про взаємний обмін фахівцями з метою 
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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. 

Університет та вісім викладачів університету у 2018 році стали членами 

Міжнародної Водної Асоціації (International Water Association - IWA). 

Молоді науковці університету: 

– приймали участь у конкурсах наукових проектів оголошених: 

- Міністерством освіти і науки України: у 2018 році в університеті 

виконувалися 6 науково-дослідних робіт, науковими керівниками яких є молоді 

вчені. На конкурс 2019 року було направлено 4 проекти;  

– приймали участь у конкурсі на отримання української премії «Для жінок 

у науці – 2018». Серед фіналістів конкурсу д.х.н Лук’яненко Т.В.;  

– брали участь у роботі та проведенні занять «Школи молодого вченого 

Дніпропетровської області»: науково-освітні тренінги «Весняна школа з 

проектного менеджменту», «Школа молодого лідера»; 

– приймали участь у заходах, які організовує Головне управління освіти і 

науки ДОДА: зустрічі, круглі столи, семінари тощо. 

В цьому році у конкурсі «Кращий молодий вчений Дніпропетровської 

області» прийняли участь 2 особи (технічний напрям) (Сорочкіна К.О., 

Шмичкова О.Б.). 

Подано 14 робіт до у часті у конкурсі, всі були допущені до усного 

захисту проектів. За результатами конкурсу 9 молодих науковців ДВНЗ 

УДХТУ одержали матеріальне заохочення для розробки наукових проектів, 

результати яких будуть реалізовані на підприємствах та установах 

Дніпропетровської області. 

Молоді вчені ДВНЗ УДХТУ прийняли участь у конкурсі проектів та 

стартапів "InnoDnipro", одним з переможців став к.х.н. Мурашевич Б.В. 

Також в 2018 році призначені та продовжені Стипендії Кабінету 

Міністрів 3-м співробітникам нашого університету: Кітик А.А., Скиба М.І., 

Вареніченко С.В. 

Спільно з головним управлінням освіти і науки Дніпропетровської 

обласної держадміністрації та Радою молодих вчених Дніпропетровської 

області проведений І тур грантового конкурсу наукових проектів в рамках 

регіональної програми "Молоді вчені – Дніпропетровщині".  

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. 

Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ протягом року приймала активну 

участь у засіданнях Ради молодих вчених Дніпропетровської області, крім того 

у виїзних засіданнях, а також у всіх заходах, організованих Департаментом 
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освіти і науки та ДОДА (науково-освітні тренінги «Весняна школа з проектного 

менеджменту», «Школа молодого лідера»).  

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.  

За результатами конкурсу "Краща Рада молодих вчених 

Дніпропетровської області" серед 26 вищих навчальних закладів та науково-

дослідних університетів області Рада молодих вчених ДВНЗ УДХТУ зайняла 4 

місце. 

Відображення діяльності молодих науковців нашого університету на 

офіційному сайті ДВНЗ УДХТУ та на офіційному сайті Ради молодих вчених 

Дніпропетровської області. 

На виконання Державної цільової програми роботи з обдарованою 

молоддю в університеті велика увага приділяється поліпшенню науково-

дослідної 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 ДВНЗ УДХТУ були проведені: 

- ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з  «Веб-технології і веб-

дизайну», в якій прийняли участь 56 студентів з 17 ЗВО Дніпра, Харкова, Сум,  

Вінниці, Києва, Житомира, Луцька, Львова, Рівно, Чернігів, Запоріжжя;   

- ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Хімічні 

технології неорганічних речовин», в якій прийняли участь 18 студентів з 8 ЗВО 

Дніпра, Київа, Харкова, Кам’янського, Львова, Северодонецька, Черкас; 

- ІІ тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі 

спеціальності «Хімічні технології та інженерія», на який було подано 43 

студентських наукових роботи з 22 ЗВО України та проведена підсумкова 

науково-практична конференція, куди було запрошено  26 студентів-фіналістів 

з різних ЗВО; 

- Міжнародна інтернет-конференція «Україна – світ: діалог культур», в 

якій прийняли участь студенти, аспіранти та молоді вчені з ЗВО та наукових 

установ України (41), Норвегії (2), Росії(1), Франції(1); студенти з Тунісу, 

Китаю, Туркменістану, що здобувають освіту в ДВНЗ УДХТУ (6). Було 

надіслано понад 50 тез, з них 21 тез учасників ДВНЗ УДХТУ;  

- Всеукраїнський конкурс-захист науково дослідницьких робіт учнів-

членів Малої академії наук України секції  «Сучасні біотехнології». 
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У ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади прийняли участь 40 

студентів у 8 предметних та 7 олімпіадах зі спеціальностей. Переможці ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади отримали:  Диплом ІІІ ступеня, Грамоту 

за ІV місце та Диплом ІІ ступеня за перемогу у командному заліку з дисципліни 

«Хімія»;  Диплом ІІІ ступеня за перемогу у командному заліку та Грамоти за 

високий рівень виконання тестових завдань з дисципліни «Біохімія», «Процеси 

та апарати біотехнологічних виробництв» олімпіади зі спеціальності 

«Біотехнології»; Грамоти: «За зразкове виконання графічної частини завдання», 

«За оперативність і оригінальність у вирішенні поставлених задач», «За  

творчий підхід до вирішення інженерних задач творчого конкурсу» олімпіади зі 

спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»; Диплом ІІІ 

ступеня, Диплом за високий рівень виконання робіт та Диплом ІІІ ступеня за 

перемогу у командному заліку олімпіади в секції «Хімічні джерела струму»; 

Грамоти : «За високі знання в області охорони праці»,«За вдале застосування 

інженерних рішень при розв’язку практичних завдань», «За креативний підхід 

до розв’язку практичних завдань» з дисципліни «Основа охорони праці».   

 У 2018 р. 44 студента виступили з доповідями на 4 Міжнародних   

конференціях. 

У 2018 р. на конкурси було подано 32 наукової роботи. Прийняли участь 

– 35 студентів. 

 На Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з галузей знань 

та спеціальностей  було подано 22 наукові роботи (25 студентів), 9 з яких 

увійшли до числа фіналістів. 

 Переможцями стали 9 робіт (Диплом І ступеня, Диплом ІІ ступеня, сім 

Дипломів 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 2 роботи (Диплом І 

ступеня та Диплом ІІІ ступеня); зі спеціальності «Обладнання переробних і 

харчових виробництв» - Диплом ІІ ступеня; зі спеціальності «Економіка» - 

Диплом ІІІ ступеня та Грамота у номінації «За наочне представлення 

результатів дослідження». 

 Переможцем ІІІ етапу Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика став 1 студент - Диплом ІІІ ступеня. 

 Переможцем Міжнародного форуму Cosmetics Ukraine 2018, Київ, секція 

Освіта та кар’єра став 1 студент - Диплом за кращу наукову роботу. 

          Переможцем Всеукраїнського конкурсу «Молодь і прогрес у 

раціональному природокористуванні» - 1студент - Диплом ІІ ступеня.  

          Переможці конкурсу «Марафон з інтелектуальної власності IP Marathon-

2018», у рамках Міжнародного форуму «INNOVATION MARKET», Київ –  

Диплом ІІІ ступеня (команда - 4 студенти) та Сертифікати учасників науково-

практичного семінару «Інтелектуальна власність та інноваційна діяльність». 

 Участь студентів у Грантовому  конкурсі для молодих екологів, 

UKRSIBBANK: Climate Changemakers Awards. 
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 Участь студентів у конкурсі Національної академії наук України на 

здобуття премій для молодих вчених, студентів за кращі наукові роботи, Київ. 

           Участь студентів у конкурсі стипендіальної програми «ЗАВТРА.UA» 

(фонд В.Пінчука).  

 За плідну співпрацю та високий рівень підготовки студентів було 

заохочено: 

- Подяка за якісну підготовку студента-переможця ІІ туру 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузі «Енергетика» 

к.т.н., доцента каф. енергетики Бєляновську О.А. (базовий ЗВО – ДВНЗ 

«Приазовський державний технічний університет»); 

- Диплом «За підготовку переможця Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт зі спеціальності «Охорона праці», к.т.н., доцента, 

зав. каф. ОП та БЖД Мітіну Н.Б.; (базовий ЗВО – Харківський національний 

автомобільно-дорожній університет, м. Харків); 

 - Почесні грамоти наукові керівники переможців ІІ туру Всеукраїнського 

конкурсу студентських наукових робіт зі спеціальності «Хімічні технології та 

інженерія»  Авдієнко Т. М., к.х.н., доцента каф. АХ ХТХД та КЗ;  Хоменко О. 

С., к.т.н., доцента каф. ХТКС Свердліковську О. С., к.х.н., доцента каф. ПП та 

ФНПМ; Сігунова О. О.,к.т.н., доцента, зав. каф.  ХТВМ; Гевода В. С., д.т.н., 

доцента каф. ТНР та Е (базовий ЗВО - ДВНЗ УДХТУ); 

- Подяка «За високий професіоналізм, плідну працю та підготовку 

переможця Всеукраїнського конкурсу дипломних робіт  зі спеціальності 

«Економіка» к.т.н., доцента кафедри ЕП та ОВ Іванову М.В.;(базовий ЗВО – 

Харківський національний автомобільно-дорожній університет, м. Харьків); 

- Подяка за високий рівень підготовки студентів учасників ІІ етапу 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності  «Електрохімічні  

технології неорганічних і органічних  речовин , д.т.н., професора, зав. каф. ТЕ 

Нефедова В.Г. та к.т.н., доцента каф. ТЕ Поліщук Ю.В. (базовий ЗВО - НТУ 

«КПІ» м. Київ); 

- Грамота «За активну участь у проведенні ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових 

виробництв»  к.х.н., доцента  кафедри ОТХВ  Міснянкіну Д.О.(Базовий ЗВО - 

Таврійський державний агротехнічний університет м. Маріуполь). 

 На підставі наказів МОН України  № 1572 від 06.12.2017р., № 1364 від 

10.10.2017р.  наказу ректора № 62-ст від 11.07. 2018р.  у 2018 році  9  студентів-

переможців одержали одноразову премію. 

За звітній період ТОВ «Науковий парк «Хімічні технології» було 

укладено: 

– договори про співпрацю з: ДП «Український науково-дослідний 

конструкторсько-технологічний інститут еластомерних матеріалів і виробів» 

(ДП «УНДКТІ ДІНТЕМ»), ТОВ «Костянтинівський завод металургійного 

обладнання», Корпорацією «Національний науково-технічний центр наукового 

приладобудування»; 

– господарських договорів на суму 340,5 тис. грн.: ДП «УНДКТІ 

ДІНТЕМ», ДП «КБ «Південне»». 
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З метою створення вітчизняних імпортозамінних матеріалів науковим 

парком надано запити в потребах таких матеріалів на авіаремонтні 

підприємства Укроборонпрому: ДП Конотопський авіаремонтний завод 

«Авіакон», ДП «Львівський авіаремонтний завод «ЛДАРЗ», ДП «Запорізький 

авіаремонтний завод «Мігремонт», ДП «Луцький ремонтний завод «МОТОР»», 

ДП «Миколаївський авіаремонтний завод «НАРП», ДП «Одеський авіаційний 

завод». Крім цього, на розгляд Науково-технічної ради ДК «Ядерне паливо» 

були надані пропозиції щодо розширення асортименту ДП «Смоли» та 

проведення досліджень для ДП «СхідГЗК»: «Розробка ресурсозберігаючої 

технології формування комбінованого масиву закладки з альтернативних 

складових» та «Можливості застосування низько-потенційного тепла шахтних 

вод та охолоджувальної води компресорних станцій на потреби опалення та 

гарячого водопостачання». Також до розгляду НТР ДК «Ядерне паливо» було 

надано Перелік актуальних науково-технічних розробок науковців ДВНЗ 

УДХТУ. 

Працівники Наукового парку приймають участь у різноманітних заходах 

різного рівня з інноваційної та інвестиційної діяльності:  

– у робочих зустрічах з представниками ДП «УНДКТІ ДІНТЕМ», ДП 

«КБ «Південне»», ДТЕК, в рамках співпраці Дніпровської та Магдебурзької 

торгово-промислових палат з представниками німецької бізнес делегації; 

– у конференціях/виставках: XVI Міжнародній виставці «Енергетика в 

промисловості 2018»; Дніпровському економічному форумі 2018; конференції-

виставці «Економія. Екологія. Ефективність. Співпраця заради сталого 

розвитку регіону». 

 

4. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

В 2018 році підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру 

здійснювалася на 23 кафедрах по 3 галузям науки із 7 наукових та 6 освітньо-

наукових спеціальностей. 

На 01.01.19 року в університеті проходить підготовку 37 аспірантів (33 – з 

відривом від виробництва, 4 – заочно). Наукове керівництво аспірантами 

здійснюють 27 науково-педагогічних працівників, серед яких 17 – доктори 

наук, професори. 

На 01.01.19 року в докторантурі університету перебуває 3 докторанти. 

В поточному році співробітниками і випускниками аспірантури 

університету було захищено 1 докторську і 6 кандидатських дисертацій. В 

університеті функціонує 3 спецради по захисту докторських дисертацій з 7 

спеціальностей з хімічних і технічних галузей наук, на яких було захищено 6 

кандидатських дисертацій та 1 докторська. 

У 2018 р. випуск з аспірантури склав 12 осіб, з яких 7 працевлаштовані в 

ДВНЗ УДХТУ. В 2018 р. подано документів щодо присвоєння наукового звання 

доцента 2 співробітникам та звання професора 2 співробітникам ДВНЗ УДХТУ.  

 

5. Високоефективне і стійке фінансово-економічне, господарське 

становище, науково-виробнича та комерційна діяльність. Постійно ведеться 

робота щодо поліпшення матеріально-технічного забезпечення кафедр, 
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наукових підрозділів та гуртожитків університету. Так у 2018 році службами 

адміністративно-господарської частини із залученням підрядних організацій 

виконано такі роботи: розпочато ремонт покрівлі гуртожитку №3 

(відремонтовано 1/3 поверхні); прокладено новий водогін до гуртожитку №3; 

виконано ремонт ІІ високовольтного кабелю живлення механічного корпусу, 

ТОВ, та спортивного комплексу; підготовлено та введено в експлуатацію на 

літній період СОТ «Дубовий гай»; підготовлено усе енергетичне обладнання 

котелень університету до опалювального сезону 2018-2019 років; проведено 

ревізію запірної арматури системи опалювання учбових корпусі і гуртожитків 

університету; 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); здійснено ревізію електричного 

обладнання СОТ «Дубовий гай». 

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 2015-2019 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. 

28.02.19 р. проведено конференцію трудового колективу, на якій було 

заслухано та схвалено звіт ректора про виконання умов колективного договору 

за 2018 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 2018 р. 

 

7. Проведення підготовки та перепідготовки науково-педагогічних 

працівників. 

У 2018 р. випуск з аспірантури склав 12 осіб, з яких 7 працевлаштовані в 

ДВНЗ УДХТУ. В 2018 р. подано документів щодо присвоєння наукового звання 

доцента 2 співробітникам та звання професора 2 співробітникам ДВНЗ УДХТУ. 

В університеті розроблено та затверджено графіки підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників на 2014-2018 рр. Відповідно до 

затверджених графіків протягом 2018 року 72 науково-педагогічних працівника 

пройшли підвищення кваліфікації та стажування на сучасних підприємствах, 

наукових установах та вищих навчальних закладах України та інших держав. 
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Також науково-педагогічними працівниками ДВНЗ УДХТУ було 

здійснено 7 індивідуальних підвищень кваліфікації. 

В 2018 році з метою удосконалення стажування та підвищення 

кваліфікації було укладено 17 договорів про співпрацю з сучасними 

підприємствами та навчальними закладами України. На базі кафедр ДВНЗ 

УДХТУ було проведено стажування 44 науково-педагогічних працівника інших 

навчальних закладів України. 

 Проведено курси підвищення кваліфікації для працівників ТОВ «ІНВЕНТ 

ГРУП» за професійною програмою підвищення кваліфікації Хімічні технології 

палива та вуглецевих матеріалів з спеціальністю 161 Хімічні технології та 

інженерія. 

 

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 2018 року велика увага приділялась вирішенню 

питань з охорони праці. Комплексні заходи щодо поліпшення умов праці, що 

передбачені колективним договором на 2018 рік, виконано на суму 110929,97 

грн. 



 14 

У жовтні 2018 р. було проведено наркологічний огляд  співробітників 

ДВНЗ УДХТУ, які підлягали обов’язковому профілактичному наркологічному 

огляду на суму  7551,97 грн. 

У зв’язку з направленням ВСП «Дніпропетровський міський відділ 

лабораторних досліджень державної установи «Дніпропетровський обласний 

лабораторний центр міністерства охорони здоров’я України» №316 від 

23.04.2018р. та враховуючи  захворювання  на  кір студента університету, 

адміністрацією університету спільно зі співробітниками ВСП 

«Дніпропетровський міський відділ лабораторних досліджень державної 

установи «Дніпропетровський обласний лабораторний центр міністерства 

охорони здоров’я України» 24.04.18р. були оброблені приміщення, де 

знаходився хворий та виданий наказ від 24.04.18р. № 43-аг «Про проведення 

внепланових заходів у зв’язку з захворюванням студента на кір», на підставі 

якого були проведені відповідні заходи щодо профілактики захворювання на 

кір. 

У вересні - листопаді 2018р. проведено навчання і перевірку знань з 

охорони праці з  посадовими особами, уповноваженими з охорони праці, 

керівниками структурних  підрозділів, ІТР, професорсько-викладацьким  та 

навчально-допоміжним   складом Університету за участі викладачів кафедри 

ОП та БЖД і відділу охорони праці. 

В 2018р. адміністрація університету придбала спецодяг та індивідуальні 

засоби захисту для співробітників АГЧ та навчально-допоміжного персоналу 

структурних підрозділів університету.  

         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 

01.01.2019 р. 

1. Сплата  податків  і  зборів  (обов'язкових  платежів) до  

бюджетів                   1374,5 тис. грн. 

2. Збори (внески) до державних цільових фондів   30026,4 тис. грн. 

   - єдиний соціальний внесок       16517,0 тис. грн. 

   - податок з доходів фізичних осіб     13509,4 тис. грн. 

3. Погашення  податкового  боргу,  у тому числі розстроченого  

або відстроченого         - немає 

4. Повернення позик,  кредитів та інших коштів,  отриманих на  
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поворотній основі з державного бюджету        3,7 тис. грн. 

5. Відшкодування  витрат  державного  бюджету,  пов'язаних  з  

виконанням гарантійних зобов'язань      - немає 

 

           II. Показники майнового стану підприємства 

 

6. Нефінансові активи         338308,9  тис.грн. 

     у тому числі:  

     основні засоби:                 600656,4 тис.грн. 

     - залишкова вартість                335727,6 тис.грн. 

    - знос                      264928,8 тис.грн. 

    незавершене будівництво                                    немає 

    нематеріальні активи                29,1   тис.грн. 

    незавершені капітальні інвестиції                                      114,8   тис.грн. 

    запаси                    2437,4 тис.грн. 

7. Фінансові активи        8 472,3 тис.грн. 

     у тому числі:  

     дебіторська заборгованість      3103,6  тис.грн. 

     грошові кошти та їх еквіваленти      5368,7  тис.грн. 

8. Власний капітал               344031,1  тис.грн. 

9. Зобов’язання                                             2 750,2  тис.грн. 

    кредиторська заборгованість           

     у тому числі:              

     за товари, роботи, послуги гуртожитків, навчання  2620,0        тис.грн. 

     перед бюджетами        13,3   тис.грн. 

     перед державними цільовими фондами (кредит навчання) 62,0   тис.грн. 

     з оплати праці  (лікарняні, які повністю виплачені 

на початку місяця)        54,9  тис.грн.

       

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    130,3 млн.грн. 

в тому числі  

  бюджет               91,9 млн.грн. 

  спеціальний фонд     38,4 млн.грн.  

 

Всього видатків      129,5 млн.грн. 

в  тому числі 

бюджет                      91,2 млн.грн. 

  спеціальний фонд     38,3 млн.грн. 

 

Заробітна плата      73,4 млн.грн. 

в тому числі 
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бюджет      53,0 млн.грн. 

  спеціальний фонд     20,4 млн.грн. 

 

Виплачено премій всього    1574,0 тис. грн. 

в тому числі 

бюджет      454,0 тис. грн. 

  спеціальний фонд     1120,0 тис. грн. 

 

Надано матеріальної допомоги всього  1768,7 тис. грн. 

в тому числі 

бюджет      1288,2 тис. грн. 

  спеціальний фонд     480,5 тис. грн. 

 

Витрачено на ремонт гуртожитків    33,2 тис. грн.  

Витрати на забезпечення навчального 

процесу       16132,4 тис. грн.  

в тому числі 

  комунальні послуги    15856,2 тис. грн. 

             (у т.ч. за рахунок загального фонду  9058,6 тис. грн.) 

  придбання комп. техніки   176,7 тис. грн.  

ремонт навчальних корпусів   99,5 тис. грн.  

Протягом 2018 року перераховано профвнесків  651,0 тис.грн. 

та 0,3%на культурно-масову , фізкультурну та  

оздоровчу діяльність                                              35,6 тис.грн. 

Витрати на соціальні заходи:                            21,3тис.грн. 

       у  тому числі: 

                      ремонт СОТ «Дубовий гай»             13,0 тис.грн. 

                       ремонт спортивного комплексу       8,3 тис.грн.      

Щорічно виконуються програми соціального розвитку колективу. Станом 

на 01.01.2019 року сума сплаченої матеріальної допомоги та премій 

співробітникам університету склала 3 342,7 тис. грн., у тому числі матеріальної 

допомоги –1 768,7 тис. грн., премій – 1 574,0 тис. грн., сума сплачених 

заохочень студентам, аспірантам склала – 136,4 тис. грн. Сума сплаченої 

матеріальної допомоги студентам і аспірантам склала 267,9 тис. грн.,  соціальні 

виплати студентам-сиротам – 2 681,8 тис. грн. На харчування студентам-

сиротам виплачено 1 673,9 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 

комунальні послуги. ДВНЗ УДХТУ дотримується порядку обслуговування і 
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використання бюджетних коштів, договорів оренди нерухомого майна, 

закріпленого за університетом. 

 

12. Персональна 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 5 

сторінках). 

 

15. Щорічний звіт перед загальними зборами трудового колективу 

університету, який відбувся 28.02.2019р. на конференції трудового колективу. 

 

 

 

Ректор       Півоваров О.А.  
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