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За період 2022року забезпечено:  

 

1. Проведення навчально-виховного процесу в Державному вищому 

навчальному закладі ―Український державний хіміко-технологічний 

університет" з підготовки здобувачів освіти за трьома освітніми рівнями 

(бакалаврський, магістерський і освітньо-науковий) відповідно до ліцензії 

(Відомості щодо здійснення освітньої діяльності у сфері вищої освіти станом 

на 12.04.2021 р. розміщені на сайті МОН згідно Наказів МОН України № 19-л 

від 22.02.2021 р. та №26-л від 04.03.2021 р.), 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 № 269-аг від 01.11.2019 р., та освітніх програм  ДВНЗ УДХТУ. 

Наразі здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 16 галузями 

знань і 31 спеціальністю за відповідними освітніми програмами (57 шт.).  

За 2021рік в університеті проведена робота по започаткуванню підготовки 

здобувачів освіти та зроблений перший набір студентів у 2022 р.: 

- за 9 новими спеціальностями (предметними спеціальностями та 

спеціалізаціями) у межах ліцензійного обсягу підготовки бакалаврів:   

014.01 Середня освіта (Українська мова і література). 

014.02 Середня освіта (Мова і література (із зазначенням мови)). 

015 Професійна освіта (за спеціалізаціями) - 015.37 Аграрне виробництво, 

переробка сільськогосподарської продукції та харчові технології. 

017 Фізична культура і спорт. 

032 Історія та археологія. 

091 Біологія. 

113 Прикладна математика. 

163 Біомедична інженерія. 

202 Захист та карантин рослин. 

- за однією новою спеціальністю у межах ліцензійного обсягу підготовки 

магістрів - 274 Автомобільний транспорт. 

У 2022 р. отримано ліцензію у сфері післядипломної освіти за десятьма 

предметними спеціальностями спеціальності 014 Середня освіта (за 

предметними спеціальностями): 

014.01 Середня освіта (Українська мова і література). 

014.02 Середня освіта (Мова і література (англійська мова)). 

014.03 Середня освіта (Історія). 

014.04 Середня освіта (Математика). 



014.05 Середня освіта (Біологія та здоров’я людини). 

014.06 Середня освіта (Хімія). 

014.08 Середня освіта (Фізика). 

014.09 Середня освіта (Інформатика). 

014.11 Середня освіта (Фізична культура). 

014.15 Середня освіта (Природничі науки). 

 За 2022 рік в університеті проведена робота по започаткуванню 

підготовки здобувачів освіти за трьома освітніми програмами із доступом до 

професії, для яких запроваджено додаткове регулювання, підготовлені 

ліцензійні справи щодо отримання додаткового ліцензійного обсягу підготовки: 

- бакалаврів на спеціальності 081 Право. 

- магістрів на спеціальності 226 Фармація, промислова фармація. 

 

На виконання статей 10 та 91 закону України "Про вищу освіту", 

Положення "Про відкриття, перегляд та закриття освітніх програм у ДВНЗ 

УДХТУ" та з метою підвищення якості підготовки здобувачів освіти здійснено 

перегляд освітніх програм університету та приведено їх у відповідність до 

затверджених стандартів вищої освіти (наказ по університету  про 

перезатвердження освітніх програм № 85 від 30.05.2022 р.). 

На вимогу постанови Кабінету Міністрів України від 24 березня 2021 р. 

№365 про затвердження змін до Ліцензійних умов освітньої діяльності 

здійснено заходи щодо забезпечення доступності усіх навчальних приміщень 

університету для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення, 

що документально підтверджено установою, уповноваженою на проведення 

обстежень будівель та споруд, а саме, ДП "Проєктний інститут 

"ДНІПРОДЗЕРЖИНСЬКИЦИВІЛЬПРОЕКТ".  

З орієнтацією на підвищення акредитаційних вимог до освітніх програм, 

ліцензійних вимог розроблені плани видання навчальної літератури, 

підручників (посібників), монографій творчими колективами кафедр на 2022/23 

навчальний рік. Протягом 2022 року було видано 12 монографії, підручників та 

навчальних посібників, 298 методичних вказівок авторами та співавторами 

яких є науковці та викладачі ДВНЗ УДХТУ. Видано 8 номерів науково-

технічних журналів та 3 збірники тез доповідей конференцій. 

Протягом 2022 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 дистанційного навчання протягом 2022 року регулярно 

працювали консультативні групи, на яких викладачі мали можливість 

обговорити і розв’язати всі складні питання, які виникали під час їхньої роботи 

а також було проведено підвищення кваліфікації викладачів із наданням 

відповідних сертифікатів.   

Визначення перспективних напрямів науково-методичної роботи і 

удосконалення змісту освіти та методичного забезпечення освітнього 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 14 засідань. З метою 

підвищення якості освіти в університеті, вдосконалення організації освітнього 

процесу та перевірки рівня засвоєння студентами навчального матеріалу 

навчально-методичним відділом та комісією ректорського контролю 

педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників було організовано 

і проведено протягом року тестовий контроль залишкових знань студентів. 

Окрім цього було проведено опитування здобувачів вищої освіти, випускників 

та роботодавців щодо якості освітніх програм, та щодо їх потреб та інтересів, 

які можуть бути враховані при створенні комфортних умов освітнього 

середовища. Результати опитування були розглянуті деканатами, гарантами та 

групами забезпечення освітніх програм.  

У 2022 році продовжено роботу з вдосконалення Інтернет-сайту 

університету. Постійно ведеться робота з своєчасного оновлення інформації на 

сайті та його модернізації, наповнення новими вкладками. Наповнюється 

інформацією англомовна сторінка сайту.  

Для виконання ―Програми розвитку системи дистанційного навчання‖ в 

ДВНЗ УДХТУ здійснюється модернізація технологій освітнього процесу в 

напрямку використання високого потенціалу інтерактивних методів навчання і 

засобів дистанційної освіти. Кафедри університету продовжують формування 

дистанційних курсів навчальних дисциплін на сайті дистанційного навчання 

університету, що використовує LMS Moodle. Також продовжується 

розроблення внутрішньої інформаційної системи інтегрованої із електронною 

бібліотекою, системою керування навчальним процесом та репозитарієм за для 

забезпечення автоматичного наповнення кабінетів студентів інформаційними 

матеріалами.  

 

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 освітніми рівнями бакалавр – 668 студ. (на 26 % більше за 2021 

р.) - 331 студ. на бюджетну форму та 337 студ. на контрактну форму навчання; 

магістр 544 студ. (у 2,4 рази більше за 2021 р.) - 195 студ. на бюджетну форму 

та 349 студ. на контрактну форму навчання. 

В 2022 році університетом випущено 791 бакалаврів та магістрів, в тому 

числі 316 магістрів та 475 бакалаврів. 

Для виконання державного замовлення та договірних зобов’язань з 

підготовки фахівців, в тому числі на платній основі, університет плідно 

співпрацює з Дніпровським центром занятості у проведенні online-конференцій 

з учнями 10-11 класів шкіл області, а також з об'єднаними  територіальними 

громадами та підприємствами в рамках запланованого проекту «Освітня 

траєкторія», у вигляді Інформаційних онлайн-сесій та онлайн програм 

підвищення кваліфікації вчителів. 

За період 2021/2022 року було організовано понад 80 онлайн-зустрічей з 

школами міста Дніпра та області (серед них стратегічні – Южноукраїнськ, 



Жовті води, Енергодар, Кременчук, Запоріжжя, Павлоград, Кам’янське, 

Пологи) із залученням ректорату, деканів факультетів та провідних викладачів 

відповідних кафедр. Проводилися вебінари для випускників технікумів та 

коледжів різних спеціальностей.  

У 2022 році продовжується реалізація проекту «Online уроки від Хім-теху» 

для учителів та учнів шкіл м. Дніпро та інших областей. До програми 

залучались провідні вчені й викладачі університету. Загальна кількість 

переглядів понад 38000. 

Для залучення абітурієнтів в рамках профорієнтаційної роботи 

приймальною комісією на постійній основі  залучені сучасні методи реклами: 

-  контекстна реклама; 

- тергетування; 

- реклама у соціальних мережах (платна реклама у Instagram – понад 38000 

переглядів; кількість користувачів в Instagram - 300, Telegram – 85, Facebook – 

980, Youtube  - 120 (понад 30500 переглядів)). 

Станом на 14.12.2022 р. в ДВНЗ УДХТУ навчається 57 іноземних громадян 

з 14 країн: 1 – з Республіки Судан; 10 – з Королівства Марокко; 2 – з Республіки 

Конго; 3 – з Республіки Таджикистан; 1 – з Республіки Габон; 1 – з Республіки 

Кенія; 4 – з Республіки Ангола; 13 – з Туркменістану; 3 – з Демократичної 

Республіки Конго; 5 – з Республіки Азербайджан; 5 – з Туніської Республіки; 1 

– з Федеративної Демократичної Республіки Ефіопії; 7 – з Республіки 

Узбекистан; 1 – з Республіки Зімбабве. 

 

3. Високоефективна зовнішньо-економічна діяльність і науково-

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

основі. 

Загальний обсяг фінансування фундаментальних та прикладних 

досліджень у 2022 році дорівнює 10748,54 тис. грн. В тому числі:  

• коштів держбюджету МОНУ – 8913,99 тис. грн.: 

загальний фонд – 8189,29 тис. грн.; 

 з них базове фінансування – 501,00 тис. грн. 

спеціальний фонд – 724,7 тис. грн.: 

• коштів госпдоговірних робіт – 1162,74 тис. грн.; 

• коштів за надані послуги ВЛН – 671,81 тис. грн. 

Протягом 2022 року науковці університету працювали над виконанням 4 

фундаментальних і 7 прикладних держбюджетних робіт (загальний фонд, в т.ч. 

1 НДР в рамках базового фінансування), 13 госпдоговірних НДР, 1 науково-

технічної розробки за державним замовленням (спеціальний фонд 

держбюджету), виконували 36 НДР в межах робочого часу викладачів, 

надавали науково-технічні послуги. 

За Державним замовленням виконується науково-технічна розробка 

«Розроблення складів та технології виготовлення кордієритової кераміки для 

надвисокочастотної авіаційної і ракетної техніки та носіїв каталізаторів» 

(керівник – Зайчук О.В.; термін виконання 2022-2023 рр.) (спеціальний фонд 

державного бюджету). 



За результатами державної атестації в частині провадження наукової 

(науково-технічної) діяльності ДВНЗ УДХТУ віднесений до кваліфікаційної 

групи «А» за науковим напрямом «Технічні науки» та другий рік отримує 

базове фінансування, в рамках якого у звітному році виконувалася прикладна 

НДР «Дослідження процесів електрохімічного отримання натрію гіпохлориту 

та водню; розроблення керамічних пігментів та атом-економної 

стереоселективної методики синтезу похідних акридину» (керівник – Сухий 

К.М.) (загальний фонд держаного бюджету). 

Університет тісно співпрацює з науковими установами НАН України,  

іншими Академіями, науковими підрозділами закладів вищої освіти України та 

світу,  іншими науковими організаціями України та Дніпропетровської області 

та промисловими підприємствами.  

Продовжується співпраця з представниками бізнес-структур, 

підприємцями, фахівцями, експертами та стартаперами в рамках програми 

«Адаптивний Network», що дає можливість досягати абсолютно 

непередбачуваних, інноваційних результатів та бути у трендах інформаційного 

суспільства. 

Розвивається система зв’язків з виробництвом за участю науково-

виробничих фірм, яка дозволяє реалізувати науково-технічні розробки 

науковців університету в промисловості. Університет є  партнером Асоціації 

«Інноваційні підприємства України». Партнерами Асоціації є близько 40 

наукових установ, організацій, підприємств та бізнесових структур в Україні та 

за кордоном. Також, університет є членом Міжнародної водної асоціації (IWA). 

Члени і співробітники IWA розташовані в 130 країнах по всьому світу, 

утворюючи найбільшу міжнародну мережу професіоналів. До складу IWA 

входять комунальні підприємства і провідні компанії в галузі водопостачання, 

проектування інфраструктури та консалтингу, а також більше ніж 10000 

приватних осіб. IWA працює з широким колом питань, що охоплюють повний 

кругообіг води, з трьома програмами («Басейни майбутнього», «Міста 

майбутнього», «Водопостачання та каналізація»).  

У 2022 році науковцями університету подано 26 заявок на видачу патентів, 

з них на винаходи 22; отримано 11 патентів України на винахід та 6 на корисні 

моделі.  

На підставі договорів з Державною науково-технічною бібліотекою 

України за рахунок коштів державного бюджету науковці університету мають 

доступ до наукометричних баз даних Web of Science, Scopus та ScienceDirect – 

повнотекстової бази даних компанії Elsevier. 

Згідно рейтингу ЗВО України за показниками наукометричної бази даних 

Scopus серед 190 ЗВО країни, які досліджувались, ДВНЗ УДХТУ посідає 15 

місце, а серед ЗВО Дніпропетровщини – 3. Станом на 08.12.2022 згідно даних 

наукометричних баз даних ДВНЗ УДХТУ має наступні показники цитування 

науковців: Scopus: h-індекс – 47;    WoS: h-індекс – 42. 

У міжнародному наукометричному рейтингу SCImago 2022 університет 

посів 5 місце серед університетів  України України і є найкращим 

університетом м. Дніпро. 



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

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

аналіз, управління, оптимізація», «Наука, технології, інновації». З них журнал 

«Питання хімії та хімічної технології» індексується у міжнародній 

наукометричній базі даних Scopus; «Економічний вісник» та «Наука, 

технології, інновації» – входять до Переліку наукових фахових видань України 

(категорія «Б»). 

На базі університету у 2022 році було проведено 3 конференції, в т.ч. для 

здобувачів вищої освіти та аспірантів. Крім цього, проходили традиційні 

семінари в рамках філософського клубу «Сократ і ми», спільні з обласним 

еколого-натуралістичним центром та Малою академією наук тощо. 

У 2023 році заплановано провести на базі ДВНЗ УДХТУ VIII Міжнародну 

науково-технічну конференцію «Комп’ютерне моделювання та оптимізація 

складних систем». 

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 2 угоди про співробітництво із 

закордонними ВНЗ та організаціями: 

 Договір Ерзмус+ зі Словацьким технічним університетом (м. 

Братислава, Словацька Республіка); 

 Індивідуальний договір щодо стажування у Словацькому технічному 

університеті (м. Братислава, Словацька Республіка). 

У 2022 році науковці університету отримали Грант за програмою EIRENE 

Max Planck-Ukraine Cooperation & Mobility Grant від Товариства імені Макса 

Планка (Німеччина) (керівник – Гиренко Д.В.). Виконання досліджень 

розраховано на 3 роки; фінансування проєкту складає 15 тис. євро щороку плюс 

5 тис. євро на відрядження учасників до Німеччини. 

З метою підтримання міжнародних зв’язків у 2022 р. співробітники та 

студенти університету перебували у 11 закордонних відрядженнях для 

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

стажуваннях, навчанні у 6 країнах світу: Польща, Словацька Республіка, США, 

Норвегія,  Німеччина, Франція. З них: 

– наукове стажування – 8 (США, Словацька Республіка, Франція, 

Німеччина); 

– участь у конференціях форумах, нарадах, семінарах – 3 (Норвегія, 

Польща). 

За сприяння міжнародного відділу університету була отримана 

безкоштовна можливість долучитися до 241 міжнародної конференції ECS у 



Ванкувері (Канада, 29 травня — 2 червня) та 242 міжнародної конференції ECS 

у Атланті (США, 9 – 13 жовтня 2022), а також стати членом Електрохімічного 

товариства (США). Останнє дозволяє мати доступ до журналів видавництва 

Електрохімічного товариства. 

ДВНЗ УДХТУ продовжує приймати участь у міжнародному освітньому 

проєкті ―Водна Гармонія – Інтеграція Освіти, Досліджень, Інновацій та 

Підприємництва‖ за грантом SIU-EURASIA (CPEA-2015/10036). В рамках 

проєкту більше ніж 130 викладачів, аспірантів та студентів університету 

прийняли активну участь у онлайн-тренінгу підвищення кваліфікації 

―Інноваційна педагогіка у водних освітніх програмах вищої школи‖. 13 червня 

2022 р. пройшов фінальний вебінар ―Фізичні та кіберриски у водному секторі‖. 

Загалом в рамках програми було проведено 11 вебінарів. 

У 2022 році університет разом із 13 університетами з України, Італії, 

Словенії та Польщі отримали позитивну оцінку щодо проєкту "Інноваційні 

магістерські курси на підтримку покращення енергетичного та вуглецевого 

сліду українського будівельного фонду" за програмою Еразмус+ і наразі 

готується грантова угода на фінансування проєкту на суму 714960.00 €. 

Молоді науковці університету: 

 приймали участь у конкурсах наукових проєктів оголошених: 

- Міністерством освіти і науки України: у 2022 році в університеті 

виконувалися 1 науково-дослідна робота, науковим керівником якої є молода 

вчена. На конкурс 2023 року було направлено 2 проєкти; 

 отримали: 

    –  5 стипендій Кабінету Міністрів України для молодих вчених: наук. 

співроб. каф. ХТКСтаБМ Гордєєв Ю.; доц. каф. ТППтаПМ Калініченко О.; 

доц. каф. ТНРтаЕ Скиба М., доц. каф. ФтаТОР Фарат О., проф. каф. фізичної 

хімії Шмичкова О. 

 отримували: 

    –  іменну стипендію Верховної Ради України для молодих учених - 

докторів наук Свердліковська О.С.  

 брали участь у роботі та проведенні занять «Школи ораторської 

майстерності» при Школі молодого вченого. 

 приймали участь у заходах, які організовує Головне управління освіти і 

науки ДОДА: зустрічі, круглі столи, семінари тощо. 

З вересня 2022 року протягом 6 місяців молоді науковці кафедри ФтаТОР 

д.х.н. Фарат Олег та к.х.н. Варениченко Світлана проходять стажування за 

міждисциплінарною стипендіальною програмою Рурського університету 

Бохуму та Дортмундського університету. Дослідницькі проекти Рурського 

університету охоплюють експериментальну хімію, теорію та хімічну 

інженерію, а також фундаментальні дослідження у галузі зелених та SMART 

технологій. 

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, розроблена система заходів 

щодо морального та матеріального заохочення студентів, стимулювання праці 

науково-педагогічних працівників, які активно займаються науково-дослідною 

роботою зі студентами. 

На базі ДВНЗ УДХТУ згідно наказів МОН у 2022 р. було проведено: 

- І тур Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з галузей 

знань і спеціальностей, у якому прийняли участь студенти ДВНЗ УДХТУ, 

роботи яких були направлені у базові ЗВО на ІІ тур: 

1) зі спеціальності «Хімія»; 

2) з напряму «Харчові технології»; 

3) з напряму «Енергетика»; 

4) з і спеціальності 161«Хімічні технології та інженерія». 

-  Всеукраїнську інтернет-конференцію здобувачів вищої освіти і молодих 

учених «Україна – світ: діалог культур». У роботі конференції прийняли участь 

60 студентів та молодих учених: серед них аспіранти та молоді учені різних 

спеціальностей ДВНЗ УДХТУ, Дніпровського національного університету ім. 

О. Гончара, студентка Speer Emilia (USA, Seattle University of Washington). 

Протягом 2022 року  студенти ДВНЗ УДХТУ прийняли участь у: 

– Всеукраїнській студентській науково-практичній інтернет-конференції 

«Мова та література в полікультурному суспільстві» (організатори: 

Маріупольський державний університет і Бердянський державний педагогічний 

університет) - 4 студенти; 

– I Міжнародній науково-практичній конференції «Актуальні проблеми 

хімії та хімічної технології» (МОН України, ЗВО Національний університет 

харчових технологій, м. Київ) - 15 студентів; 

– ІІ Міжнародній науково-практичній інтернет – конференції «Сучасні 

проблеми професійної та цивільної безпеки» (організатор МОН України, ДВНЗ 

УДХТУ, кафедра ОП та БЖД) - 16 студентів; 

– Всеукраїнській науково-технічній конференції студентів і молодих 

учених «Молода академія 2022» (базовий ЗВО Український державний 

університет науки і технологій, м. Дніпро) - 2 студенти; 

– ХХІІІ Міжнародному конкурсі з української мови імені Петра Яцика 

(перший етап) (МОН України, Дніпропетровська обласна державна 

адміністрація, Департамент освіти і науки) - 58 учасників;. 

– Регіональній олімпіаді з англійської мови (базовий ЗВО Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара) - 3 студенти; 

– Щорічному обласному конкурсі «Студент року Дніпропетровщини» у 

номінації «Розумник року» - 2 студенти. Переможець конкурсу - 1 студент. 

 

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

В 2022 році підготовка науково-педагогічних кадрів через аспірантуру 

здійснювалась на 18 кафедрах по 5 галузях наук і з 7 наукових спеціальностей. 



На 01.01.23 року в університеті проходить підготовку 97 аспірантів (86 з 

них денна та вечірня форма навчання і 11 заочно). Наукове керівництво 

аспірантами здійснюють 31 науково-педагогічних працівників, серед яких 29 – 

докторів наук, професорів. 

В докторантурі університету проходять підготовку 8 докторантів. 

В поточному році співробітниками і випускниками аспірантури 

університету було захищено 1 докторську та 3 на здобуття ступеня докторів 

філософії.  

У 2022 р. випуск з аспірантури склав 5 осіб, достроково захищені 2 

дисертації доктора філософії під керівництвом професора Маркова В.І.  

 

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 2022 році службами 

адміністративно-господарчої частини виконано такі роботи: 

 Часткова реконструкція системи опалення корпусу №1; 

 Заміна ділянок систем водопостачання та водовідведення корпусів за 

адресами: пр. Гагаріна, 8, вул. Набережна Перемоги 40б; 

 Відновлення водопостачання до укриття головного корпусу; 

 Реконструкція ділянки систем водопостачання та водовідведення в 

укритті гуртожитку №2; 

 Монтаж систем водопостачання та водовідведення в укритті 

механічного корпусу; 

 Монтаж систем водопостачання та водовідведення на цокольному 

поверсі гуртожитку №5; 

 Поточний ремонт систем водопостачання, водовідведення та опалення 

корпусів та гуртожитків університету (ведеться постійно); 

 Капітальний ремонт ходової частини мікроавтобусу Kia; 

 Підготовка енергетичного обладнання університету до опалювального 

сезону 2022-2023 років в умовах воєнного часу (ревізія, підготовка до промивки 

та запуску); 

 Поточний ремонт даху спорткомплексу; 

 Підготовка до прийому ВПО в гуртожитках університету (поточний 

ремонт кімнат, в т.ч. ремонт скління, встановлення та ремонт дверей в 

гуртожитках №2, 3, та 6, реконструкція системи водопостачання на 4 поверсі 

гуртожитку №5 та в 5 кімнатах гуртожитку №6) 

 Штукатурні та малярні роботи у чотирьох кімнатах гуртожитку №5; 

 Зміна електропроводки у гуртожитку №5 із встановленням лічильників 

електроенергії; 

 Ремонт трансформаторів у ТП №5130 

 Аварійний ремонт ТП №5005 із заміною комірок вн 10кВ 

 Монтаж освітлення в укритті механічного корпусу, ремонт освітлення в 

укриттях гуртожитків №2, 6, цокольному поверсі гуртожитку №5 

 Ремонт трансформатору в СОТ «Дубовий гай».. 



 

6. Дотримання умов колективного договору, статуту навчального закладу. 

Колективний договір між адміністрацією ДВНЗ УДХТУ і трудовим колективом 

університету на 2022–2027 р. був прийнятий 21.12.2021 р. на конференції 

трудового колективу. Всі комплексні заходи щодо досягнення встановлених 

нормативів безпеки, гігієни праці та виробничого середовища були виконані в 

повному обсязі. 

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 2022 р. 

 

7. Проведення підготовки та перепідготовки науково-педагогічних 

працівників. 

В університеті розроблено та затверджено графіки підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників на 2019–2023 рр. Відповідно до 

затверджених графіків протягом 2022 року 77 науково-педагогічних 

працівників університету пройшли підвищення кваліфікації та стажування на 

сучасних підприємствах, наукових установах та вищих навчальних закладах. 

Також науково-педагогічними працівниками ДВНЗ УДХТУ було здійснено 

50 індивідуальних підвищень кваліфікації. 

В 2022 році з метою удосконалення стажування та підвищення кваліфікації 

було укладено 13 договорів про співпрацю з сучасними підприємствами та 

навчальними закладами України.  

Протягом 2022 року на базі кафедр ДВНЗ УДХТУ було проведено 

стажування 43 науково-педагогічних працівників інших навчальних закладів 

України. 

У 2022 році було проведено:  

1) Курси по підвищенню кваліфікації «Технології розробки дистанційного 

курсу у ПЗ Moodle» для викладачів університету у кількості 28 осіб з метою 

забезпечення освітнього процесу за дистанційною формою за освітньою 

програмою «Економіка», що проходили з 03.05.2022 р. до 31.05.2022 р. 

2) Курси підвищення кваліфікації за тематикою «Фармацевтична розробка. 

Біофармацевтичні аспекти створення лікарських засобів» для співробітників 

кафедри фармації та технології органічних речовин ДВНЗ УДХТУ, у кількості 

15 осіб з метою забезпечення освітнього процесу за освітньою програмою 

«Фармація, промислова фармація», що проходили з 17.05.2022 р. до 

27.05.2022р. 

3) Підвищення кваліфікації ―Хімія для життя‖ для вчителів хімії та біології 

закладів загальної середньої освіти у кількості 28 осіб, що проходили з 

25.10.2022 р. до 24.11.2022р. 



З метою підвищення рівня підготовки студентів, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації викладачів у сфері сучасних інформаційних 

технологій,  у 2022 році: 

– був підписаний договір про співпрацю з ІТ-компанією EPAM. Слід 

зазначити, що викладачі кафедри інформаційних систем брали участь у трьох 

програмах для викладачів «Teacher’s Internship program» від компанії ЕРАМ в 

2021 та 2022 роках. Крім цього 11 студентів кафедри ІС брали участь в 

масштабному Марафоні ІТ-технологій від ЕРАМ University; 

– був підписаний Меморандум про співпрацю з ІТ-компанією Sigma 

Software. Викладачі кафедри інформаційних систем пройшли курс TEACHERS’ 

SMART UP: SUMMER EDITION від ІТ-компанії Sigma Software, на якому 

отримали практичні навички з розробки і планування освітніх продуктів; 

сформульоване чітке розуміння необхідних кваліфікацій ІТ-початківця для 

успішного кар’єрного росту; означені тренди у топових ІТ-напрямках.  
 

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 в університеті, 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 2022 року велика увага приділялась вирішенню питань з 

охорони праці. Комплексні заходи щодо поліпшення умов праці, що 

передбачені колективним договором на 2022 рік, виконано на суму 5080 грн. 

В червні 2021р. Державною установою «Дніпропетровський обласний 

лабораторний центр Міністерства охорони здоров’я України» були проведені 



виміри з лабораторних досліджень та інструментальних вимірів в підрозділах 

університету де є шкідливі та важкі фактори умов праці на суму 4075грн. 

У цілях збереження стану здоров’я працівників проводилися первинні 

профілактичні медогляди співробітників, згідно наказу№ 246 від 21 травня 

2007р. «Про затвердження Порядку проведення медичних оглядів працівників 

певних категорій».   

На виконання Положення про навчання було проведено спеціальне 

навчання і перевірку знань нормативно-правових актів з охорони праці в 

учбово-курсових комбінатах та отримані відповідні посвідчення, на що було 

витрачено 3080 грн. 

Для створення можливості надання домедичної допомоги у разі 

травмування або раптової хвороби до прибуття екстреної медичної допомоги та 

відповідно до колективного договору поновлено склад аптечок у підрозділах на 

суму 2000 грн. 

Протягом року контролювалося: 

- забезпечення співробітників спецодягом, спецвзуттям та іншими 

засобами індивідуального захисту, мийними та знешкоджувальними засобами; 

- проведення навчання з питань охорони праці посадових осіб, спеціалістів 

і фахівців виробничих підрозділів. 

Були проведені всі заплановані заходи по зміцненню договірної та 

трудової дисципліни, що передбачені колективним договором та статутом 

ДВНЗ УДХТУ, жодного нещасного випадку в процесі трудової діяльності 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 

01.12.2022 р. 

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

бюджетів                   5620,1 тис. грн. 

2. Збори (внески) до державних цільових фондів   34583,8 тис. грн. 

   - єдиний соціальний внесок       18340,2 тис. грн. 

   - податок з доходів фізичних осіб     16243,6 тис. грн. 

3. Погашення  податкового  боргу,  у тому числі розстроченого  

або відстроченого         - немає 

4. Відшкодування  витрат  державного  бюджету,  пов'язаних  з  

виконанням гарантійних зобов'язань      - немає 

 

           II. Показники майнового стану підприємства 



 

6. Нефінансові активи         337678,9  тис.грн. 

     у тому числі:  

     основні засоби:                 595163,7  тис.грн. 

     - залишкова вартість                334581,6 тис.грн. 

    - знос                      260582,1  тис.грн. 

    незавершене будівництво                                    немає 

    нематеріальні активи                113,1   тис.грн. 

    незавершені капітальні інвестиції                                      24,9             тис.грн. 

    запаси                   3028,2 тис.грн. 

7. Фінансові активи        14583,1 тис.грн. 

     у тому числі:  

     дебіторська заборгованість      10395,6  тис.грн. 

     грошові кошти та їх еквіваленти      4187,5  тис.грн. 

8. Власний капітал та фінансовий результат           53573,2  тис.грн. 

9. Зобов’язання                                              

    кредиторська заборгованість          422,2   тис.грн. 

     у тому числі: 

     за товари, роботи, послуги      13,9           тис.грн. 

     гуртожитків, навчання      354,0         тис.грн. 

     перед державними цільовими фондами (кредит навчання) 54,3   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    126,2 млн.грн. 

в тому числі  

           бюджет (план/профінансовано)                 81,4 млн.грн. 

           спеціальний фонд (план рік/надійшло)     44,8 млн.грн. 

Всього видатків      122,6 млн.грн. 

в тому числі 

бюджет                      81,4 млн.грн. 

  спеціальний фонд     41,2 млн.грн. 

 

Заробітна плата      71,5 млн.грн. 

в тому числі 

бюджет      53,3 млн.грн. 

  спеціальний фонд     18,2 млн.грн. 

 

Виплачено премій всього    6026,4 тис. грн. 

в тому числі 

бюджет      4978,4 тис. грн. 

  спеціальний фонд     1048,0 тис. грн. 

 



Надано матеріальної допомоги всього  2133,1 тис. грн. 

в тому числі 

бюджет      1562,2 тис. грн. 

  спеціальний фонд     570,9 тис. грн. 

 

Витрачено на ремонт гуртожитків    103 тис. грн.  

Витрати на забезпечення навчального 

процесу       17070,1 тис. грн.  

в тому числі 

  комунальні послуги    16924,1 тис. грн. 

             (у т.ч. за рахунок загального фонду  5499,9 тис. грн.) 

ремонт навчальних корпусів   146,0 тис. грн.  

Витрати на соціальні заходи:                          12,8 тис.грн. 

       у  тому числі: 

                      ремонт СОТ «Дубовий гай»              2,1 тис.грн. 

                       ремонт спортивного комплексу       10,7 тис.грн.      

Щорічно виконуються програми соціального розвитку колективу. Станом 

на 01.01.2023 року сума сплаченої матеріальної допомоги та премій 

співробітникам університету склала 8159,4 тис. грн., у тому числі матеріальної 

допомоги – 2133,1 тис. грн., премій – 6026,3 тис. грн. Сума сплаченої 

матеріальної допомоги студентам склала 447,5 тис. грн. Сума соціальних 

виплат студентам-сиротам – 3310,7 тис. грн., в т.ч. на харчування студентам-

сиротам виплачено 1235,4 тис. грн. та 2075,3 тис.грн. соціальна стипендія.   

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 

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 та на сайті університету 

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 1 на 5 

сторінках). 

 

15. Щорічний звіт перед загальними зборами трудового колективу 

університету, які відбулися 21.12.2022 р. на конференції трудового колективу. 

 

 

 

Ректор       Сухий К.М.  

 

 

 


