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«Результати роботи колективу університету у 2015 році  
 
 

І.  Н а в ч а л ь н а  т а  н а в ч а л ь н о - в и х о в н а  р о б о т а  
1.1. ЦПО (Центр післядипломної освіти): 
У 2015 році підвищення кваліфікації пройшли 218 фахівців ДП НАЕК 

«Енергоатом» за 17 спеціальностями.  
Друга вища освіта. В 2015 році в ЦПО займалися 567 слухачів. За звітний 

період диплом бакалавра отримали – 75 осіб, диплом спеціаліста – 84 особи і 
диплом магістра – 20 осіб.  

Перепідготовка проводилася за трьома спеціальностями, навчалося – 94 
особи. 

1.2. Протягом 2015 року постійно працював методичний семінар «Основи 
педагогічної майстерності» – науковий керівник проф. Семенова А.В. За звітний 
період підготовку закінчив 41 викладач. На сайті університету розміщені їх методичні 
розробки. 

Проведено конкурс на кращу методичну розробку. Конкурс проводився у 
трьох номінаціях: кращий підручник, кращий навчальний посібник і кращий конспект 
лекцій. На конкурс було представлено 36 методичних розробок викладачів ОНПУ. 

1.3. Видавництвом «Наука і техніка» за звітний період видано розробок 
викладачів ОНПУ:  

– навчально-методичної літератури – 5 найменувань загальним тиражем 
500 примірників; 

– наукової літератури – 3 найменування загальним тиражем 200 
примірників; 

– загальний обсяг виданої літератури за 2015 рік складає 700 
примірників. 

1.4. ІДЗО (Інститут дистанційної та заочної освіти): 
1.4.1. Заочне відділення. У звітному періоді на заочному відділенні навчалися 

2581 студент-контрактник і 336 студентів-бюджетніків за 24 напрямами і 28 
спеціальностями (разом 2917 студентів). 

1.4.2. Навчальні центри (НЦ) і філії кафедр (ФК): 
– навчання проводиться у 4-х НЦ (м. Херсон, м. Южноукраїнськ, 

м. Дністровськ, м. Южне) і 7-ми ФК (м. Зеленодольськ, м. Ененргодар, м. Котовськ, 
м. Дніпропетровськ, м. Бердичів, м. Кузнецовськ, м. Первомайськ); 

– за звітний період в НЦ і ФК навчалося 938 студентів. 
За звітний період в ІДЗО випущено: 
– бакалаврів – 557; 
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– спеціалістів – 456; 
– магістрів – 57. 
1.5. НЦПЯО (Інститут довузівської підготовки). 
1.5.1 Працювали підготовчі курси: 
– за межами Одеської області: (м. Тирасполь, м. Южноукраїнськ, 

м. Енергодар, м. Ладижин); 
– в Одеський області: Іллічівськ, Березівка, Кароліно-Бугаз; 
– було проведено профорієнтаційну роботу в 150 навчальних закладах 

Одеської області. 
1.5.2. Підготовка абітурієнтів  у НЦПЯО: 
– за звітний період навчання пройшли – 300 осіб, а саме у ФМК – 270, на ПВ – 

30. 
1.6. Кар’єра центр. 
Проведено ХIV Ярмарок Кар’єри ОНПУ (кількість організацій – 54, кількість 

запропонованих вакансій – 93, кількість відвідувачів – 2500, кількість запрошених на 
співбесіду студентів – 165). 

За звітний період проведено 14 презентацій фірм з метою працевлаштування 
студентів ОНПУ (присутні – 436 студентів). 

За звітний період на сайті Кар'єра-центру розміщено інформацію про 
81 вакансію за профілем випускників ОНПУ. 

1.7. Відділ моніторингу якості освіти (ВМЯО). 
 Проведено акредитацію за 17 спеціальностями підготовки за ОКР 

бакалавр, спеціаліст та магістр. 
Проведено ліцензування за 2 спеціальностями: 
«Безпека інформаційних і комунікаційних систем» та «Інформаційні управляючі 

системи та технології» (збільшення ліцензійного обсягу). 

1.8. За звітний період в ОНПУ навчалося 9412 студентів, у тому числі на 
контрактній формі 4731 особа (51%): 

– було прийнято на 1 курс 1858 студентів (755 на контрактну форму навчання 
(40%); 

– за звітний період в ОНПУ працювало 34 філії профілюючих кафедр на 
підприємствах м. Одеси, на яких пройшли практичну підготовку 600 студентів. 

Випуск за бюджетом – 764 особи (у тому числі спеціалісти – 583, магістри – 
181): 

Розподіл за тристоронніми угодами – 758 осіб (99,2%). 
Самостійне працевлаштування – 6 осіб. 
Всього – 1655 осіб (1129 осіб – денне, 526 осіб – заочне). 
Спеціалісти – 807 осіб (з відзнакою – 137). 
Магістри – 322 особи (з відзнакою – 142). 
Випуск бакалаврів 2015р.: 
Всього: 1433 особи (за контрактом – 804) у тому числі з відзнакою – 91. 
Випуск спеціалістів 2015р.: 
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Всього  807 осіб. 
Випуск магістрів 2015р.: 
Вього 322 особи. 

І І .  В і д о к р е м л е н і  с т р ук т у р н і  п і д р о з д і л и  
Херсонський політехнічний коледж  
Організація навчально-виховного процесу у коледжі здійснюється відповідно 

до Закону України «Про вищу освіту» та Положення про модульно-рейтингову 
систему оцінювання навчальних досягнень студентів.  

Графік навчального процесу складено відповідно до затверджених навчальних 
планів, в яких зазначено всі види занять (аудиторні, самостійна робота студентів, 
практична підготовка, контрольні заходи). 

З метою створення системи забезпечення Херсонським політехнічним 
коледжем ОНПУ якості освітньої діяльності та якості вищої освіти (система 
внутрішнього забезпечення якості), високоякісної підготовки фахівців, готових до 
професійної діяльності в умовах розвитку європейської та світової економіки, 
забезпечення науково-технічного розвитку потенціалу південного регіону країни та 
України в цілому, підвищення іміджу ХПТК ОНПУ та відповідно до ст.16 Закону 
України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VІІ у 2014 році розпочато роботу 
над проектом з розробки, впровадження та сертифікації системи управління якості в 
коледжі. У 2015 році затверджено місію, політику та основні цінності коледжу, 
створено Раду з якості ХПТК ОНПУ. Розроблено та введено в дію документи СУЯ 
Херсонського політехнічного коледжу ОНПУ. Проведено процедуру внутрішнього 
аудиту на спеціальностях «Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і 
цивільних споруд» та «Інформаційна діяльність підприємства». 

Навчальний процес за освітньо-кваліфікаційним рівнем «молодший спеціаліст» 
здійснювало 5 відділень підготовки молодших спеціалістів (механічне відділення, 
електротехнічне відділення, відділення комп’ютерної та програмної інженерії, 
економіко-технологічне відділення та заочне відділення), до складу яких входять 13 
циклових комісій та циклова комісія класних керівників. Створено 9 методичних 
комісій за спеціальностями відповідно до циклових комісій. Підготовка фахівців за 
освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр» проводилась відділенням комп’ютерної 
та програмної інженерії. Також навчальний процес охоплював і відділення 
довузівської підготовки. 

У 2014-2015 н.р. у коледжі впроваджено екстернат з усіх спеціальностей 
відповідно ліцензії серія АЕ № 270258 від 10.04.2013. 

У 2014-2015 н.р. підготовка фахівців у Херсонському політехнічному коледжі 
здійснювалася за двома освітньо-кваліфікаційними рівнями: 

- бакалавр (за спеціальністю «Комп’ютерна інженерія»); 
- молодший спеціаліст (за спеціальностями «Розробка програмного 

забезпечення», «Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Виробництво 
двигунів», «Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», 
«Монтаж і експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Економіка підприємства», 
«Бухгалтерський облік», «Інформаційна діяльність підприємства», «Туристичне 
обслуговування»); 

Отримано сертифікат про акредитацію спеціальності 5.03050201 
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«Інформаційна діяльність підприємства».  
У 2014-2015 н.р. на всіх спеціальностях молодших спеціалістів та бакалаврів 

навчальний процес здійснювався згідно затверджених навчальних планів. Всі 
дисципліни на всіх спеціальностях забезпечені навчальними програмами, робочими 
навчальними програмами, лекційним матеріалом, методичними вказівками та 
інструкціями для виконання практичних та лабораторних робіт, методичними 
вказівками до виконання самостійних робіт. 

Доопрацьовані інтегровані навчальні плани підготовки молодшого спеціаліста 
за скороченими термінами навчання  на базі освітньо-кваліфікованого рівня 
«кваліфікований робітник» по спеціальностях «Розробка програмного забезпечення», 
«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж», «Виробництво двигунів», 
«Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях», «Монтаж і 
експлуатація електроустаткування підприємств і цивільних споруд», 
«Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів», «Економіка підприємства», 
«Бухгалтерський облік», «Інформаційна діяльність підприємства». 

Навчальний процес 2014 – 2015 н. р. у коледжі охоплював: 
– на початок року 1236 студентів, з них за денною формою навчання – 1166 

осіб( у тому числі екстерни – 10 осіб ), за заочною формою навчання 70 осіб. 
– на кінець року 860 студентів, з них за денною формою навчання – 804 особи 

( у тому числі екстерни – 19 осіб ), за заочною формою навчання 56 осіб.  
Успішно завершили теоретичне і практичне навчання у 2014 – 2015 

навчальному році та отримали диплом молодшого спеціаліста – 341 особа, з них з 
відзнакою 17 осіб. Диплом бакалавра – 10 осіб. 

 
У коледжі робота зі збереження контингенту та адаптації студентів 

здійснюється на основі психолого-педагогічної діагностики, в процесі якої 
виявляється соціальний статус студента, рівень його загальноосвітньої підготовки, 
життєві цінності і пріоритети, інтелектуальний та фізичний розвиток.  

Відповідно до Реєстру осіб пільгових категорій студентів коледжу у 
навчальному закладі навчаються: 

– студенти з числа дітей сиріт, та дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які перебувають на повному державному утриманні  -9 осіб; 

– студенти з числа дітей сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування, 
які перебувають під опікою – 7 осіб; 

– студенти інваліди дитинства – 9 осіб; 
– діти, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи – 3 особи. 
Робота з обдарованими та слабковстигаючими студентами здійснюється 

шляхом проведення засідань клубів позанавчальної діяльності, консультацій та 
індивідуальних занять, що регламентуються графіками і планами роботи.  

Згідно з Положенням про дистанційне навчання, затвердженим Наказом 
Міністерства освіти і науки України 25 квітня 2013 року № 466 та з метою успішної 
адаптації до сучасних вимог інформаційного суспільства, до вимог ринкової 
економіки, до інтеграційних процесів систем вищої освіти різних країн, впровадження 
і використання інноваційних інформаційно-комунікаційних і педагогічних технологій, в 
коледжі при організації навчального процесу впроваджено технології дистанційного 
навчання. З використанням інтернет-технологій: сервісу вебінарів, електроної пошти 
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та сервісу Skype викладачами коледжу було проведено лекційні, практичні, 
лабораторні та семінарські заняття, консультації до курсового проектування. 
Розроблено систему контрольних заходів, що реалізувалися в очному та 
дистанційному режимах. 

Особлива увага приділялась організації виробничої та переддипломної практик 
студентів, розширенню бази практик, вдосконаленню проведення лабораторних робіт 
та створенню лабораторної бази спеціальностей. 

Абсолютна успішність навчальних досягнень студентів у коледжі 98,58%, 
абсолютна якість – 42,38%.  

Випускники 2014-15 н.р., які продовжують здобувати освіту в  
Одеському національному політехнічному університеті  

С п е ц і а л ь н і с т ь  Кількість 
осіб 

Бухгалтерський облік 2 
Економіка підприємства 1 
Інформаційна діяльність підприємства 2 
Технологія обробки матеріалів на верстатах і автоматичних лініях 8 
Виробництво двигунів 1 
Монтаж і експлуатація електроустаткування  
підприємств і цивільних споруд  

13 

Розробка програмного забезпечення 15 
Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів 4 
Обслуговування комп’ютерних систем і мереж  6 
Загальна кількість 52 

Викладачі коледжу ведуть активну роботу з узагальнення та розповсюдження 
передового педагогічного досвіду. Опубліковано дослідження:  

– 1 наукова публікація іноземною мовою у рецензованих закордонних 
виданнях; 

– 21 наукова публікація у фахових вітчизняних виданнях; 
– 108 науково-популярних, консультаційних або дискусійних публікацій з 

наукової чи професійної тематики у збірниках наукових праць.   
Підготували доповідь та взяли участь у міжнародних наукових конференціях 

протягом року 16 педагогічних працівників. Викладачами коледжу було проведено 
рецензування 5 навчально-методичних  матеріалів.  

Протягом року 4 педагогічні працівники працювали в складі експертних рад 
МОН Акредитаційної комісії України щодо підготовки молодших спеціалістів в 
навчальних закладах І-ІІ рівнів акредитації. 

У 2014-2015 н.р. навчальний процес по підготовці молодших спеціалістів 
коледжу забезпечувало – 108 викладачів (з них – спеціалістів вищої 
кваліфікаційної категорії – 44; спеціалістів І кваліфікаційної категорії – 27; спеціалістів 
ІІ кваліфікаційної категорії – 21; спеціалістів без категорії – 16, майстрів виробничого 
навчання – 5. Педагогічне звання викладач-методист мають – 17, старший викладач 
– 1. 
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Вченні звання мають 9 осіб (з них доцент – 6 осіб, кандидат наук – 9 осіб). 
Для підготовки бакалаврів коледж залучає науково-педагогічні кадри на засадах 

внутрішнього сумісництва та науково-педагогічні кадри Одеського національного 
політехнічного університету на засадах зовнішнього сумісництва. Зокрема, 
навчальний процес з підготовки бакалаврів в коледжі у 2014-2015 н.р. забезпечувало 
12 викладачів, з них: штатних – 11 викладачів; на засадах зовнішнього сумісництва – 
1 викладач. Наукову ступінь кандидата наук серед них мали – 4 особи.  

Для підвищення фахової майстерності, психолого-педагогічної підготовки 
викладачів, для надання практичної допомоги педагогічним кадрам в оволодінні 
сучасними методами викладання й виховання, для розвитку творчих здібностей 
викладачів, зацікавленості новими освітніми технологіями. методичний кабінет 
постійно забезпечує проведення консультацій для педагогічних працівників. 
Відповідно до комплексного плану постійно діяли семінари: «Школа викладача-
початківця» та «Школа педагогічної майстерності». 

Активну участь педагоги коледжу брали у роботі обласних методичних 
об’єднань.  

На належному рівні на базі коледжу були проведені обласні методичні 
об’єднання викладачів ВНЗ І-ІІ р.а. Херсонської області: креслення, інженерної та 
комп’ютерної графіки; інформатики та обчислювальної техніки; фізичного виховання, 
електротехнічних дисциплін. Організовано ІІ етап обласної олімпіади з інженерної та 
комп’ютерної графіки (секції "Машинобудівне креслення" та "Дизайн-проекти"); ІІ етап 
Всеукраїнської олімпіади з інформатики та обчислювальної техніки ВНЗ І-ІІ р.а. 
Херсонської області; 

Для активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів викладачі коледжу 
заохочують студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, науково-практичних 
конференціях.  

За результатами олімпіад та конкурсів фахової майстерності у 2014-2015 році 
студенти коледжу посіли перше загальнокомандне місце серед 17 ВНЗ області, 
отримавши 18 призових місць, п’ять з яких перші, так Єрікова Ю. (гр. 161) посіла І 
місце на обласній олімпіаді з української мови, Дмитракова К. (гр. 131) посіла ІІІ місце 
у ІІ етапі VІІ Всеукраїнської олімпіади з математики, Литвиненко К. (гр. 151) здобула ІІ 
місце у ІІ турі олімпіади «Світова література», ІІ місце в олімпіаді з «Хімії» та ІІ місце 
у ІІ етапі (обласному) олімпіади «Іноземна (англійська) мова», Гречко К. (гр. 161) 
посіла ІІІ місце у ІІ (обласному) етапі олімпіади з фізики.  

Активну участь взяли студенти коледжу у I етапі V Міжнародного мовно-
літературного конкурсу учнівської та студентської молоді імені Тараса Шевченка та 
І етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра Яцика. Переможці 
взяли участь у ІІ етапах зазначених конкурсів: Поліщук Г. (гр. 291) та Литвиненко К. 
(гр. 151) посіли ІІ місце. Обидві дівчини представляли область на рівні України. У 
ІІІ етапі Всеукраїнської олімпіади з «Української мови» студентка 161 групи 
Єрікова Ю. посіла IVмісце. Литвиненко К. (гр. 151) стала переможницею І етапу 
Всеукраїнського літературного конкурсу «Розкрилля душі», присвяченого 85-річчю від 
дня народження Ліни Костенко в номінації «Дослідницька робота». 

Студентка гр. 241 Жанько К. посіла ІІ місце у конкурсі–захисті творчих робіт 
секція «Екологія», Васильченко Д. (гр. 351) посів ІІІ місце в ІІ етапі Всеукраїнської 
олімпіади з «Інформатики та комп’ютерної техніки». Студенти 361 групи Гайналій М., 
Бовтюк А. в ІІ етапі конкурсу «Комп’ютерні технології в бухгалтерському обліку», 
посіли І та ІІ місце відповідно.  
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Котеленець О. (гр. 411) у ІІ етапі олімпіади з комп’ютерної графіки, посів І місце 
(секція "Машинобудівне креслення"), а Доценко Д. (гр. 381) І місце у секції дизайн-
проектів. 

В обласній олімпіаді з електротехніки, студенти Єккель С. (гр. 331), та 
Пирожков І. посіли ІІІ місця. Студент 481 групи Баранецький Є. був переможцем у 
обласній олімпіаді з радіоелектроніки , посівши І місце у творчому конкурсі. 

Вперше студенти коледжу брали участь в обласній олімпіаді з економіки 
підприємства, в якій студентка Стаднік Г. (гр. 391) посіла ІІІ місце. 

Команда студентів спеціальності «Обслуговування комп’ютерних систем і 
мереж» у складі Торохтія Я. 381 гр. і Баранецького Є. 481 гр. взяли участь V 
Всеукраїнській олімпіаді з радіоелектроніки. Баранецький Є. показав добрі знання, 
посівши ІІ місце у Конкурсі з проектування друкованого вузла з використанням САПР. 
Також студентами була презентована творча робота, з якою команда коледжу посіла 
І місце. 

Студенти 361 групи спеціальності Цвєткова А. та Полковников А. посіли ІІ та ІІІ 
місце відповідно у ІІ етапі Всеукраїнської студентській олімпіади з інформаційних 
технологій «ІТ – Universe». У Національному фіналі Всеукраїнської студентської 
олімпіади з інформаційних технологій «ІТ – Universe», Гайналій М., (гр. 361) посіла 
ІІІ місце. 

У Всеукраїнському конкурсі фахової майстерності серед студентів вищих 
навчальних закладів I-II рівня акредитації за професією «Токар», команда студентів 
412 групи у складі Ганушкевич В., Котеленець О. посіла ІІ загальнокомандне місце. 

У 2014-2015 н.р. викладачі коледжу активно працювали над підготовкою 
студентів до участі у ІІ етапі всеукраїнського конкурсу-захисту науково-дослідницьких 
робіт учнів-членів малої академії наук України. 

Протягом року викладачами коледжу під грифом Ради директорів ВНЗ І-ІІ р.а. 
було надруковано 21 методичну розробку. Здійснюється видавництво методичних 
розробок, що затверджується Вченою Радою Одеського національного 
політехнічного університету. 

Одеський автомобільно-дорожній коледж  
Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного 

політехнічного університету є основним постачальником кваліфікованих спеціалістів 
в галузі обслуговування та ремонту автомобілів, будівництва доріг, вантажних і 
пасажирських перевезень і забезпечення логістичних зв’язків у м. Одеса, Одеській 
області та сусідніх Миколаївській, Кіровоградській, Херсонській областях. 

Одеський автомобільно-дорожній коледж Одеського національного 
політехнічного університету за рейтингом серед 38 ВНЗ І-ІІ рівня акредитації Одеси 
та Одеської області  в 2015 н.р.  зайняв призове друге місце. 

Коледж постійно розвивається і з перспективою дивиться у майбутнє:  
– у 2015 н.р. здійснювалася підготовка молодших спеціалістів за 

п’ятнадцятьма спеціальностями, що ліцензовані та акредитовані за І освітньо-
кваліфікаційним рівнем. Загальний ліцензований обсяг денної форми становить 735 
осіб та заочної форми – 110 осіб. 

Організація навчального процесу здійснювалася за денною та заочною 
формою навчання, цикловими комісіями, навчальною частиною коледжу. 
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В коледжі сім денних відділень: автомобільне, машинобудівельне, 
транспортних систем, відділення економіки та підприємництва, дорожньо- 
будівельне,  довузівської підготовки та  професійно – технічної підготовки. 

У 2015  році контингент студентів коледжу склав: 
1473 особи, в т.ч. 850 осіб на бюджетній формі навчання та 623 особи – на 

контрактній. 
Випуск у 2015 році склав 396 осіб, в т.ч. 217 осіб – бюджетна форма навчання, 

140 осіб – контрактна форма навчання 
Прийом у 2015 році склав 329 осіб. 305 осіб – бюджетна форма навчання, 

24 особи –контрактна форма навчання. 
Успішність за підсумками ІІ семестру 2014/2015 н. року: 

- абсолютна – 96,7%; 
- якість – 34,8%. 

Успішність за підсумками І семестру 2015/2016 н.року: 
- абсолютна – 96,1%; 
- якість – 32,8%. 

Дипломне проектування: 
    - абсолютна – 100% 
    - якість          – 79,1% 

Кількість дипломів з відзнакою   22 особи. 
Робота професійно – технічної підготовки у 2015 році.: 
– проведено акредитацію робочої професії «Водій автотранспортних засобів 

категорії «В» «С». 
Ліцензований обсяг  професійно-технічної  підготовки складає  600 осіб, з яких: 
– водії автотранспортних засобів кат. «с»  - 90 осіб; 
– водії автотранспортних засобів кат. «в»  - 120 осіб; 
– тракторист ІІ розряду – 60 осіб та 60 осіб – перепідготовка на вищий розряд; 
– слюсар з ремонту автомобілів ІІ розряду – 150 осіб; 
– токар ІІ розряду – 120 осіб. 
Кількість виданих свідоцтв у 2015 році – 140 дипломів робітника. 
На підготовчих курсах у 2015 році навчалися 63 особи, 57 осіб успішно склали 

вступні випробування 
Підготовку всіх фахівців здійснюють 130 викладачів, з них 124 – працюють на 

постійній основі, сумісників – 6 осіб. 
Співвідношення викладачів з різними категоріями складає від загального 

складу викладачів (130). 
– кандидати технічних наук – 9 (8,0 %); 
– викладачі вищої категорії – 50 (41,7 %); 
– викладачі І категорії      – 25 (20,8 %); 
– викладачі ІІ категорії      – 14 (11,7 %); 
– - спеціалістів       –  31 (25,8 %), 

в т.ч. викладачів-методистів -14(9,2 %) . 
Всього в коледжі  244 працівники, з них жінок 166 осіб. 
Середній вік  викладачів по коледжу  - 46 років.  
У  2015. р. у коледжі працювало 15 циклових комісій. 
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За підсумками проведення обласних олімпіад серед студентів ВНЗ І-ІІ рівнів 
акредитації Одеської області у 2015 році коледж посів 11 призових місць: 

ІІ місце у Всеукраїнській олімпіаді з математики; 
І місце з художньої самодіяльності «Студентська весна»  
І місце в обласній Олімпіаді з фізичної культури. 
Основним завданням методичної роботи є сприяння підвищенню якості знань 

студентів коледжу. Саме тому багато уваги приділяється виявленню причин низької 
успішності студентів та пошукам шляхів подолання цієї проблеми. За 2015 рік 
проведено директорські контрольні роботи в групах І-ІІ-ІІІ курсів. Результати цих 
робіт обговорювались на засіданнях методради та циклових комісій. 

Виховна робота в коледжі проводиться згідно комплексного плану. План 
роботи координує діяльність: класних керівників академічних груп, діяльність 
вихователів гуртожитків, керівника фізичного виховання, органів самоврядування, 
циклових комісій, методичного об’єднання класних керівників, завідувачів відділень, 
Ради з профілактики правопорушень. Плани складені керівниками підрозділів, 
затверджені на початку навчального року і послідовно протягом року здійснюється їх 
виконання. 

Станом на 01.01.2015 року за коледжем не рахувалася кредиторська 
заборгованість. 

У 2015 році було одержано фінансування із загального фонду державного 
бюджету на суму 13 490 705 грн. 

Касові видатки відповідають отриманому фінансуванню. 
Надходження спеціального фонду у звітному періоді становили 5 164 759 грн.  
За послуги, що надаються згідно з функціональними повноваженнями – 

3 955 308,23 грн.  
Від господарської діяльності – 1 061 294,53 грн.  
За оренду майна –148 156,24 грн.  
Заборгованості по зарплаті, стипендії, комунальним послугам за коледжем не 

рахується.  

Новокаховський  політехнічний коледж  
Відповідно до визначеної проблеми на 2014/2015 навчальний рік: "Формування 

та забезпечення функціонування якісної системної підготовки фахівців через активне 
впровадження інноваційних та інформаційно-комунікаційних технологій у навчальний 
процес" педагогічний колектив працював над вирішенням приоритетних методичних 
завдань щодо забезпечення системного підвищення якості освіти на інноваційній 
основі, сучасного психолого-педагогічного та науково-методичного супроводження 
навчально-виховного процесу, розвитку педагогів і вдосконалення їх професійної 
діяльності, формування методологічної культури педагогічних кадрів.  

У 2015 році коледж успішно пройшов процедуру акредитації спеціальності 
5.03050901 "Бухгалтерський облік". 

Контингент студентів на 01.01.2015 р. становив 788 студентів, з них:  
718 осіб – за денною формою навчання (бюджет – 654 особи, контракт – 64 

особи) і 70 осіб – за заочною формою навчання (бюджет – 60 осіб, контракт – 10 
осіб). 

Інформація щодо руху контингенту навчального закладу подана у таблиці. 
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Контингент студентів Новокаховського політехнічного коледжу ОНПУ 2015 р. 
 
 

на 01.01.2015 р.       на 01.12.15 р. 
Всього бюджет контракт Всього бюджет контракт 

Д/в 718 654 64 732 668 64 
З/в  70  60  10   46 40  6 

Всього  788 714 74 778 708 70 

Важливим напрямком роботи педагогічного колективу коледжу є збереження і 
стабільність контингенту студентів. 

 Результати цієї роботи обговорюються на педагогічних, виробничих, 
адміністративних радах. З'ясовуються та узагальнюються причини відрахування 
студентів, плануються заходи щодо збереження контингенту. 

Стан відрахування студентів денної та заочної форм навчання за 2015 рік на 
01.12.2015 р. 

 Денне 
відділення 

Заочне 
відділення 

Відраховано, всього 42 3 
I курс Відраховано, осіб 9 - 

Відсоток, % 4,9 - 
II курс Відраховано, осіб 14 - 

Відсоток, % 6,7 - 
III курс Відраховано, осіб 6 - 

Відсоток, % 3 - 
IV курс Відраховано, осіб 13 - 

Відсоток, % 9 - 
V курс Відраховано, осіб - 3 

Відсоток, % - 5,7 

Причини відрахування: невиконання навчального плану, переведення до 
іншого навчального закладу, зміна місця проживання, призов до Збройних Сил 
України.  

Випуск студентів у 2015 році становить 212 осіб, з яких 187 осіб – випускники 
денного відділення, 25 осіб – випускники заочного відділення. Дипломи "з відзнакою" 
отримали 31 випускник коледжу (14,6%). 

Прийом студентів у 2015 році становив 227 осіб, з яких 219 осіб зараховані за 
державним замовленням, 8 осіб – за кошти фізичних осіб.  

З метою забезпечення прийому 2015 року протягом навчального року 
підготовче відділення відвідували 158 учнів загальноосвітніх навчальних закладів. 

З метою забезпечення потреб студентів у ступеневій освіті на відділенні  
підготовки до вступу в ОНПУ навчалися 44 студенти коледжу, які продовжили 
здобувати вищу освіту в ОНПУ.  

У Новокаховському політехнічному коледжі у 2015 році здійснюють 
підготовку фахівців 68 осіб штатних педагогічних працівників, з них 2 кандидати 
технічних наук, 1 кандидат історичних наук, 29 викладачів (43%) мають вищу 
кваліфікаційну категорію, 16 викладачів (24%) — першу, 12 викладачів (18%) — 
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другу, 11 викладачів (15%) – спеціаліста. Викладачів-методистів – 7 осіб, старших 
викладачів – 2 особи. 100%  викладачів мають відповідну вищу освіту. 

У 2015 році 13 викладачів та працівників адміністрації пройшли чергову 
атестацію, 16 викладачів підвищили кваліфікацію. 

На базі коледжу організовано роботу трьох обласних методичних об'єднань 
викладачів ВНЗ I-II рівнів акредитації Херсонської області: 

– викладачів математики (голова - Опята Л.І.); 
– викладачів електротехнічних дисциплін (голова - Надєляєв І.М.); 
– викладачів економічних дисциплін (голова - Вольська Л.В.). 
У 2015 році у коледжі проведено 5 засідань обласних методичних об'єднань, 

засідання Ради директорів ВНЗ I-II р.а. Херсонської області. 
Протягом звітного періоду всі викладачі виконали індивідуальні плани 

методичної роботи, взяли активну участь у щорічній виставці методичних 
напрацювань, яка проводилася у січні 2015 року. На виставці було представлено 67 
методичних розробок.  

У 2015 році 12 викладачів коледжу брали у участь міжнародних науково-
практичних конференціях. 

У 2015 році 19 студентів коледжу взяли участь в обласних предметних 
олімпіадах, 12 студентів вибороли призові місця, 3 студенти брали участь у 
Всеукраїнських та Міжнародних олімпіадах і конкурсах: Безручко Назар – 
VI Всеукраїнська олімпіада з математики (IV місце), Будьонний Олексій – 
III Міжнародний конкурс з web-дизайну і комп'ютерної графіки (II місце), 
Стецюка Владислав – VIII Всеукраїнська олімпіада з інформатики та комп'ютерної 
техніки (I місце), Тоган Олександр – III Всеукраїнський конкурс фахової майстерності 
за професією "Токар", один студент. 

23 студенти коледжу брали участь у науково-практичних конференціях:   
– 14 студентів – у V Міжнародній конференції студентів і молодих науковців 

"Сучасні інформаційні технології – 2015" (м. Одеса, Одеський національний 
політехнічний університет);  

– 3 студенти – у IV Міжнародній інтернет-конференції "Актуальні проблеми 
теорії та практики менеджменту" (м. Одеса, Одеський національний політехнічний 
університет); 

– 4 студенти – VI Міжнародній науково-практичній конференції молодих 
вчених та студентів "Маркетингове управління конкурентоспроможністю" 
(м. Дніпропетровськ, Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля); 

– 2 студенти – у IV Всеукраїнській інтернет-конференції "Формування 
професійності компетентності та розвиток пізнавальної діяльності студентів при 
підготовці курсового і дипломного проектування" (м.Нова Каховка, Новокаховський 
політехнічний коледж ОНПУ). 

Однією із складових результативності підготовки фахівців є працевлаштування 
випускників коледжу. Ця проблема вирішується через систему договорів між 
коледжем та підприємствами міста і регіону, через плідну співпрацю з міським і 
районними центрами зайнятості. З метою оперативного вирішення питань 
працевлаштування випускників і студентів у коледжі з 2010 року функціонує 
структурний підрозділ "Кар'єра-центр". Постійно проводиться моніторинг щодо 
працевлаштування випускників коледжу. 
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Налагодження ділових стосунків з потенційними роботодавцями здійснюється 
шляхом укладання угод про співпрацю, проведення спільних профорієнтаційних 
заходів таких як: XV Виставка-ярмарок "Таврійський ярмарок", м. Нова Каховка; 
III етап обласного інноваційного проекту з профорієнтації шкільної молоді 
"ПрофіСтарт: юні обирають майбутнє", м.Нова Каховка; IV Міжнародний туристичний 
форум "Відкриваємо Херсонщину – екологічно чисту територію здоров'я, відпочинку, 
туризму та реакреації", м. Гола Пристань; Перший Таврійський туристичний конгрес, 
м. Нова Каховка. 

У 2015 році у коледжі здійснені такі заходи з охорони праці та безпеки 
життєдіяльності: 
– проведено огляд готовності коледжу до навчального року, про що складено акт 

від 01.09.2015, який підписано представниками міської СЕС та управління з 
питань надзвичайних ситуацій ; 

– проведено обов’язкові медичні огляди працівників коледжу; 
– проведено огляд кабінетів, майстерень та перевірку випробувань спортивного 

інвентарю, снарядів та спортивного майданчика, про що складено акт від 
15.06.15р. № 26; 

– проведено огляд спортивного майданчика для велотриалу, нанесено 
попереджувальні написи, про що складено акт від 19.06.2015 р. № 27; 

– перевірка стану цивільного захисту, про що складено акт управління з питань НС 
та ЦЗН міської ради від 10.04.2015р., № 9 з позитивними висновками; 

– проведено навчання з ЦЗ та НС з теми «Пожежна та хімічна тривога» (квітень 
2015р.); 

– проведено навчання з ОП викладачів Лисун Н.О. (червень 2015 р.), Соколова В.А. 
(вересень 2015 р.) в ТОВ "Херсонський навчально-курсовий комбінат 
"Професіонал". 

– проведено перевірку стану електричних мереж, освітлювальних пристроїв з 
метою запобігання аварійних ситуацій (розпорядження № 21 від 12.05.2015 р.); 

– проведено екзамен з охорони праці, техніки безпеки та безпеки життєдіяльності 
для співробітників коледжу. 

Фінансування навчально-виховного процесу відбувається з державного 
бюджету згідно з кошторисом і планом асигнувань, які затверджені у встановленому 
порядку. 

Працівникам коледжу згідно частини першої ст.57 Закону України «Про освіту» 
виплачується допомога на оздоровлення та грошова винагорода за сумлінну працю. 
Заборгованостей з виплати заробітної плати, стипендії та оплати комунальних послуг  
коледж не має. 

Стипендіальний фонд формується і використовується згідно Постанови КМУ 
від 12 липня 2004 року № 882 (зі змінами). 

Студентам виплачується академічна і соціальна стипендія на загальних 
підставах, а також матеріальна допомога, премія. Заборгованість з виплати стипен-
дії відсутня. 

У 2015 році індексація стипендії становить 1˙191˙029,35 грн. 
З метою розвитку та підтримки у належному стані матеріально-технічної бази 

коледжу протягом 2015 року проведені такі роботи: 
– ремонт аудиторного фонду на загальну суму 12˙144,75 грн.; 
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– замінено 12 вікон на склопакети на суму 51˙759 грн.; жалюзі для ауд.№ 52, № 26, 
№ 51, № 50 - 2˙630 грн.;  

– придбано комп'ютерну та оргтехніку на суму – 24˙692 грн.;  
– придбано меблі на загальну суму – 23˙650 грн.;   

Загальна сума коштів, витрачених на поточні ремонти та придбання 
матеріальних цінностей складає 123˙565,75 грн. 

Березівське вище професійне училище  
Навчально-виробнича робота 
Первинна професійна освіта, професійно-технічна освіта та підвищення 

кваліфікації здійснювалась на базі базової та повної загальної середньої освіти 
Березівським ВПУ ОНПУ здійснювалась у відповідності до вимог статті 2 Закону 
України від 01.06.2000 № 1775-ІІІ «Про ліцензування певних видів господарської 
діяльності» на підставі ліцензій, виданих Міністерством освіти і науки України за 
такими професіями з підготовки кваліфікованих робітників та напрямками з 
підготовки молодших спеціалістів:  

– кухар; 
– кухар; кондитер; 
– кухар; офіціант; 
– кравець; 
– столяр будівельний; тесляр; 
– маляр; штукатур; 
– електрозварник ручного зварювання, водій автотранспортних засобів 

категорії «С»; 
– перукар  (перукар-модельєр); 
– офіціант; 
– бармен; 
– кондитер; 
– молодший спеціаліст зі спеціальності «Виробництво харчової продукції» на 

базі професій «кухар; кондитер»; 
– молодший спеціаліст зі спеціальності «Швейне виробництво» на базі 

професії «кравець». 
У 2015-2016 н.р. прийнято на навчання 336 осіб, з них  за державним 

замовленням 320 ос. Станом  на 01.12 .2015 р. в училищі навчається  868 учнів та 51 
слухач курсової підготовки.  

Всі навчальні плани (10) Березівського ВПУ ОНПУ з підготовки кваліфікованих 
робітників перероблені і перезатверджені відповідно до нових ДСПТО на змін 
базисної структури.  

Наказом МОН України № 123 від 10.02.2015 року «Про проведення 
дослідно-експериментальної роботи на базі Березівського ВПУ ОНПУ» 
училищу надано статус експериментального професійно-технічного закладу 
всеукраїнського рівня.   

В червні 2015 року пройшов практичний семінар Гаральда Фаргеля – 
члена правління Австрійської асоціації шеф-кухарів, викладача спеціальних 
дисциплін гастрономічного коледжу м. Відень, на тему «Страви 
європейської екокухні з продуктів місцевого товаровиробника». За його участі 
та в присутності представників Академії педнаук, ректора ОНПУ Оборського Г.О. 
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відбулось відкриття ще однієї навчальної майстерні для кухарів-офіціантів 
«Віденський дворик», що дає нові можливості у відпрацюванні навиків майбутніх 
офіціантів. 

Відповідно до угоди про співпрацю з міжнародною службою SES в 
листопаді 2015 відбувся практичний семінар зі зварювальної майстерності під 
керівництвом майстра зварювання пана Людекке на тему «Зварювання металів 
напівавтоматами в захисних газах (СО2)», що дало можливість покращити вміння та 
навики в роботі з напівавтоматами та в роботі з аргоновим зварювальним апаратом. 
Як підсумок роботи були презентовані виготовлені руками учнів вироби: вхідна брама 
до навчального корпусу з фігурним оздобленням та фігурна підставка для 
презентації різних виробів.  

Таким чином свою кваліфікацію підвищили 27 педпрацівників закладу та 36 
майбутніх фахівців. 

В листопаді 2015 року учні училища майбутні перукарі-модельєри стали 
дипломантами XVIII  Всеукраїнського чемпіонату з перукарського мистецтва «Чарівна 
зачіска 2015». 

Учнями училища під керівництвом майстрів виробничого навчання 
неодноразово виготовлялись вироби з дріжджового та інших видів тіста (короваї, 
підковки, пироги-соняшники, пиріжки-троянди для презентації закладу на Дні 
міста, обласній спартакіаді, на зустрічах стейкхолдерів Одеської області в 
галузях харчової та легкої промисловостей.  

Досягнення навчально-виробничої діяльності Березівського ВПУ ОНПУ були 
представлені на міжнародному форумі «Інноватика в сучасній освіті – 2015» та 
міжнародній виставці «Сучасні заклади освіти – 2015»: вироби майбутніх кухарів-
кондитерів, електрозварників ручного зварювання, перукарів, кравців, техніків-
технологів зі спеціальностей «Виробництво харчової продукції» та «Швейне 
виробництво». 

В приміщені майстер-центру (гуртожиток № 3 ОНПУ) учнями надаються 
послуги населенню з виготовлення зачісок та стрижок. Учні училища проходять 
виробничу та переддипломну практику на підприємствах Одеської області та за її 
межами. Доходи за 2015 рік спецфонду Березівського ВПУ ОНПУ за навчально-
виробничу діяльність учнів:  
– навчально-виробнича практика – 320,3 тис.грн.; 
– навчально-виробнича діяльність лабораторій з напрямку «Громадське 
харчування» – 47,9 тис.грн.. 

Це дало можливість покращити матеріально-технічну базу училища, а саме 
придбані холодильна шафа, мікрохвильова піч, придбаний сучасний кухонний та 
столовий посуд для навчання учнів з напрямку «Громадське харчування», аргоновий 
зварювальний апарат, зроблені поточні ремонти в майстернях та лабораторіях, 
вставлені нові вікна в спортивній залі закладу та в зварювальній майстерні тощо. 

В училищі працює 127 педпрацівників: 38 викладачів, з яких 13 викладачів 
вищої категорії, 1 викладач-методист та 58 майстри виробничого навчання.  

Для якісної організації навчально-виробничого процесу необхідне постійне 
поповнення матеріально-технічної бази училища, тому на протязі семестрів 
майстерні та лабораторії постійно поповнюються новими інструментами та 
технологічним обладнанням. 
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У 2015 році Березівським вищим професійним училищем Одеського 
національного політехнічного університету випущено 322 особи., з них – 273 
кваліфікованих робітники та 49 молодших спеціалістів. 

Всі випускники працевлаштовані на підприємствах і в установах Одеської, 
Миколаївської, Кіровоградської та інших областей України різних форм власності, 64 
особи продовжують навчання у ВНЗ різних рівнів акредитації, в тому числі і в 
Одеському національному політехнічному університеті.  

Навчальна роботи  
Всі учні училища успішно закінчили 2014-2015 навчальний рік. Успішність по 

училищу складала 100 % при якості знань 29 відсотків. 8 учнів училища закінчили  
навчальний рік на «відмінно», 223– на «добре» та «відмінно». В порівнянні з 
відповідним періодом минулого року приріст якості знань склав 6%. 

За даний період учні училища приймали активну участь в обласних олімпіадах. 
Так, за підсумками олімпіад 3 місце з хімії та 2 місце з української мови посіла  
учениця НВГ 84 (перукар) Возна Анастасія. 

До вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівня акредитації вступили 4 випускники 
училища, 68 – до ВНЗ 1 рівня акредитації. 

На протязі року всі навчальні кабінети та майстерні поповнені навчальною 
літературою та посібниками, роздатковим матеріалом. В кабінет № 201 придбані 2 
сучасних комп’ютери. Всі викладачі навчального закладу підвищили кваліфікацію 
згідно плану на відповідних курсах.  

Викладач німецької мови Баранова Н.Ю. в період 18-20 травня 2015 року 
відвідала курси підвищення кваліфікації Гьоте-Інституту м. Мінська й отримала 
Свідоцтво про участь за темою: «Урок німецької мови за професійним спрямуванням: 
концепції і семінарські модулі». 09–10 листопада 2015 року  у м.Київ (Гьоте-Інститут в 
Україні) викладач Баранова Н.Ю. приймала участь у Інформаційному заході для 
представників навчальних закладів системи професійно-технічної освіти України 
«Міст до професійної освіти» (захід проводився німецькою та українською мовами). 

Міжнародна робота 
На протязі календарного року Березівське ВПУ ОНПУ продовжило свою 

роботу у сфері міжнародної діяльності згідно окремого плану роботи в цьому 
напрямку. 

10 лютого 2015 р. МОН України видало наказ № 129 «Про проведення 
дослідно-експериментальної роботи на базі Березівського вищого професійного 
училища Одеського національного політехнічного університету», де йдеться про 
проведення дослідно – експериментальної роботи Всеукраїнського рівня за темою 
«Система підготовки кваліфікованих робітників сфери послуг в умовах інтеграційних 
процесів» на період 2015 – 2017 рр. На цей термін училищу надано статус 
експериментального ПТНЗ Всеукраїнського рівня. Затверджено заявку на 
проведення роботи з вищезазначеної  теми, склад творчої групи, яку очолює 
науковий керівник дослідно-експериментальної роботи ректор ОНПУ Оборський Г.О. 
До складу творчої групи входять як педпрацівники училища, працівники університету, 
так і науковці із м.Київ, а серед консультантів – академік-секретар, дійсний член 
НАПН України, д.п.н. професор Н.Г.Ничкало та директор Департаменту ПТО МОН 
України к.е.н. доцент Супрун В.В. 

На виконання вищезазначеного наказу МОНУ віддано наказ по училищу,  
розроблено план роботи на 2015 рік (констатувальний етап проекту), проводиться 
відповідна робота. 
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В рамках дослідно-експериментальної роботи (ДЕР) в останній декаді червня 
2015 р. в Березівському ВПУ ОНПУ проводив свій 5-й семінар екс-президент Спілки 
кухарів Австрії, викладач Віденського гастрономічного коледжу, володар 5 золотих та 
2 срібних медалей за перемоги у фахових міжнародних конкурсах п.ГаральдФаргель 
з темою: «Страви європейської еко-кухні із продуктів місцевого товаровиробника». В 
другій половині роботи семінару австрійського експерта взяли участь: Ничкало Н.Г. – 
академік-секретар Відділення професійної освіти і освіти дорослих Національної 
академії педнаук України, д.п.н., професор, дійсний член НАПН; Радкевич В.О. – 
директор Інституту ПТО НАПН України, д.п.н., професор, член-кореспондент НАПН 
України, Шевчук Л.І. – директор Науково-методичного центру ПТО та  підвищення 
кваліфікації інженерно-педагогічних працівників у Хмельницькій області, к.п.н., 
доцент, лауреат Державної премії України в галузі освіти. Під час презентації проекту 
ректор ОНПУ д.т.н. професор Оборський Г.О. провів робочу зустріч із науковцями із 
Києва та Хмельницького. Цього ж дня було урочисто відкрито навчальну лабораторію 
офіціантів «Віденський дворик».  

Хід семінару, відкриття лабораторії висвітлено Шевченком Г.О. – 
заст.директора БВПУ ОНПУ з НМР та міжнародних зв’язків у районній газеті 
«Степовий маяк» та обласній – «Чорноморські новини», а тележурналістами 
ООДРТК створено телесюжет (18 хв. 37 сек.), де, зокрема взято інтерв’ю у гостей із 
Києва та ректора ОНПУ. 

А з 2 по 21 листопада в навчальному закладі проведено, вже вдруге, 
практичний семінар старшим експертом Служби Старших Експертів (SES, 
м.Бонн,Німеччина) п. Берндом Люддеке на тему «Зварювання металів 
напівавтоматами в захисних газах (СО2)», в якому взяли участь 20 учнів-зварників та 
8 педагогів. 

Таким чином, на базі Березівського ВПУ ОНПУ на протязі року пройшло 2 
міжнародні заходи (країни – Австрія, Німеччина). 

12 – 14 березня та 20 – 22 жовтня 2015 року БВПУ ОНПУ взяло участь у 2 
міжнародних заходах (14 – 15 країн + Україна) в м. Київ: 

– 6 Міжнародний форум «Сучасні заклади освіти – 2015». Училище 
отримало золоту медаль виставки, диплом золотої медалі, директор навчального 
закладу – Почесну грамоту МОН України, заст.директора з НМР та міжнародних 
зв’язків Шевченко Г.О. – подяку Міносвіти і науки України. Учасники художньої 
самодіяльності училища взяли участь у великому концерті «З Україною у серці»; 

– 7 Міжнародний форум-виставка «Інноватика в сучасній освіті – 2015» 
та Друга Міжнародна виставка закордонних навчальних закладів «WorldEdu». Наші 
досягнення: Диплом 1 ступеня та настільна медаль лауреата конкурсу 1 ступеня, 
диплом «За активне впровадження інноваційних технологій у процес навчання і 
виховання», Подяка НАПН України директору; викладач спецдисциплін Л.Б. Ігнатьєва 
отримала Сертифікат доповідача. 

Участь у цих заходах також висвітлена у районних ЗМІ, про виставкову 
діяльність училища зроблені 2 матеріали тележурналістами ООДТРК. 

У квітні 2015 р. у Березівці відбулась традиційна, вже сьома, зустріч колективів 
ІПІГ ОНПУ та БВПУ ОНПУ: екскурсії, концерт, спортивні змагання, висадження дерев 
та кущів на алеї Співдружності (є публікація у районній газеті «Степовий маяк»). Ці 
зустрічі відбуваються у  рамках роботи «Євроклубу» училища. 

В республіканському журналі «Професійно-технічна освіта», № 3, 2015 р., с.2 – 
3, д.п.н. професор Ничкало Н.Г. (м.Київ) розповідає про відвідини нашого училища, 
про роботу колективу в міжнародній діяльності. 
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Навчально-виховна робота 
В Березівському ВПУ ОНПУ навчається 868 учнів, 96 з них – це діти-сироти та 

позбавлені батьківського піклування, 13 – це учні з Луганської, Донецької областей та 
Криму. Колектив працює над оновленням підходів до організації навчально-
виховного процесу у відповідності з вимогами європейського освітнього простору, 
інноваційним технологіям та сучасними гуманітарними цінностями. Педагогічний 
колектив активно впроваджує ці напрямки діяльності, до того ж формуючи загальні 
для всіх моральні цінності і ідеали.  

З метою формування в учнів громадянської ідентичності, розуміння єдності й 
цілісності України, її багатонаціонального народу як національної ідеї розвитку 
вільної, незалежної та демократичної держави, виховання шанобливого ставлення 
до Героїв Небесної сотні, воїнів, які захищають Батьківщину в зоні АТО та пам'яті про 
загиблих у боротьбі за свободу і цілісність України в навчальному закладі 
проводяться «Уроки мужності», «Акції толерантності» та створено «Галерею героїв». 
Галерея – це виставка картин ізостудії училища та аматорських армійських фото-
робіт з АТО а також вшанування сучасних героїв – учнів-випускників та співробітників 
Березівського ВПУ ОНПУ. Тих, хто сьогодні захищає право на життя, свободу, 
європейський вибір, суверенітет і соборність України. Та тих, хто, на жаль, загинув у 
жахливій війні, яка зветься АТО. Це випускники училища Віталій Токар та Віктор 
Бошняк.  

Кожного учня та співробітника, які демобілізуються з АТО, урочисто вітають в 
навчальному закладі біля «Галереї Героїв». Захисники України привозять з собою 
прапори своїх військових підрозділів із власними автографами та побажаннями миру, 
які розміщаються біля галереї. В училищному Центрі інноваційних технологій 
створено ряд відеофільмів про учнів, які служать в АТО. 

Колектив учнів та співробітників активно займається волонтерською 
діяльністю. Волонтери училища виготовляють екіпірування, шиють в майстернях 
училища балаклави, в’яжуть маскувальні сітки, плетуть шкарпетки, готують 
продуктові напівфабрикати, випікають кондитерські вироби, закупають необхідні речі. 
Благодійна допомога адресно направляється до місць служби працівників та 
випускників училища. Наразі здійснюється благодійна допомога колективу 
захисникам України, дітям Березівського притулку та людям похилого 
вікутериторіального центру до Дня Святого Миколая.  

В училищі створено яскравий гурт «Єднання» з числа дітей та учнів міста 
Березівка : Березівських навчально-виховного комплексу, загально-освітніх шкіл №№ 
1, 2, 3, професійного аграрного ліцею та ВПУ ОНПУ, який має власний патріотичний 
репертуар. 

Театр мод «Березівочка» Березівського ВПУ ОНПУ – творчий колектив, який 
працює в позаурочний час над реалізацією нових проектів в області мистецтва одягу 
з використанням різних сучасних технологій. Він складається як з учнів під 
керівництвом майстрів виробничого вчення кравців та техніків-технологів швейного 
виробництва, так і представників самих різних професій та спеціальностей училища, 
за якими навчаються учні. Вони тут одночасно і актори, і художники – модельєри, і 
майстри, і кравці, і моделі. До кожної колекції додаються ще й креативні зачіски, 
виготовлені в училищній перукарні «Alcina» перукарями-модельєрами. 

В рамках спільної діяльності  Євроклубу, Театру мод та Центру художньо-
естетичного виховання «Сузір’я» училища, творчою групою майстрів виробничого 
навчання, викладачів спецдисциплін кравців, техніків-технологів швейного 
виробництва та учнів вже створено більше 400 одиниць одягу різних колекцій, в т.ч. 
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європейської та міжнародної колекцій, низки українських стилізованих костюмів, 
патріотичних колекцій.  

В навчальному закладі переглянуті підходи до організації фізичного виховання, 
проводиться значна робота, спрямована на розвиток масової фізичної культури та 
спорту. Діє велнес-центр «Філософія здоров’я», фітнес-клуб, спортивні секції з 
футболу, волейболу, настільного тенісу, баскетболу. Є гурт акробатів та черлідерів. 
Створено кабінет валеології та медичної реабілітації. Чисельність дітей і підлітків, 
залучених до занять фізичною культурою у спортивних клубах та секціях за місцем 
навчання збільшилася. Удосконалюється система оздоровлення та реабілітації 
учнівської молоді під час канікул, в тому числі, із використанням можливостей 
санаторію-профілакторію Одеського національного політехнічного університету. 

Студентська соціальна служба училища працює у напрямку формування 
здорового способу життя та зміцненні здоров’я підлітків, профілактиці шкідливих 
звичок, передусім серед складних учнів. Розвинений волонтерський рух серед 
підлітків. Діє учнівський проект з профілактики шкідливих звичок та пропаганди 
здорового способу життя «Шкідливі звички – це життєві перепони. Пильнуй, бо б’ють 
по тобі дзвони!» 

Колектив є учасником Шостої міжнародної виставки «Сучасні заклади освіти –
2015» (м. Київ), VII Міжнародної виставки-презентації «Інноватика в сучасній освіті», 
форумів стейкхолдерів в ImpactHubOdessa, Будинку вчених (м. Одеса). 

Інформація про інноваційні напрямки діяльності навчального закладу 
систематично викладається у соціальній мережі Facebook. 

У 2016 році необхідно продовжити використання традиційних та інноваційних 
виховних технологій: технології виховання успішної особистості, персоніфікованого 
(індивідуального) виховання, технології  інтегрованого виховання, проектної, ігрової 
технології, технології саморозвитку особистості, виховання на основі систематичного 
підходу, розвиваючого виховання та колективних творчих справ. 
 

Навчальний процес в ОНПУ у звітному періоді проводили: 
– Професори-доктори наук — 133 
– Доценти-кандидати наук — 466 
– Приват-професори —15 
– Приват-доценти — 7 
Заслужені працівники 
– Заслужений діяч науки і техніки України — 6 
– Заслужений працівник освіти України — 6 
– Заслужений працівник промисловості України — 2 
– Заслужений тренер України — 1 
– Почесний енергетик — 1 
– Відмінник освіти України — 46 
– Заслужений працівник сільського господарства України — 1 
– Лауреат премії Кабінету Міністрів України — 1 

У 2015 році:  
Присуджено науковий ступінь: 

Доктора наук  — 10 співробітникам 
Кандидата наук — 34 співробітникам 
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Присвоєно вчене звання: 
Професора  —  10 
Доцента  —  13. 

ІІІ.  З а б е з п е ч е н н я  я к о с т і  о с в і т и  

Відділ технічних засобів навчання та комп'ютерних технологій (ВТЗНКТ) 
Структура відділу обумовлюється його завданнями і містить підрозділи, які 

орієнтовані на реалізацію напрямків діяльності відділу. У звіті надані основні 
досягнення в роботі кожної лабораторії, що входить в ВТЗНКТ. 

Співробітники лабораторії інформаційних систем ВТЗНКТ: 
в цьому році провели навчання і дослідження з підготовки до розробки та 

впровадження в університеті програмного забезпечення «1С: Бухгалтерія 8.2». 
Проведено аналіз існуючого програмного забезпечення адміністративного 
управління ВНЗ, його переваги та недоліки, які будуть враховані при впровадженні 
«1С: Бухгалтерія». 

Встановлено сервер «1С: Бухгалтерія 8.2» для бюджетних організацій на п'ять 
клієнтських місць. 

Протягом минулого періоду, проводилося доопрацювання і супроводження 
існуючого програмного забезпечення відділу кадрів, планово-фінансового, 
навчального, навчального-методичного відділів, а також реплікація бази даних 
співробітників і студентів для бухгалтерії та бібліотеки університету. Виконувалися 
роботи по установці програмного забезпечення на кафедрах, лабораторіях та інших 
підрозділах університету. Впроваджено і успішно працює IP-радіо університету. 

Співробітники лабораторії брали активну участь у підготовці та проведенні в 
університеті заходів, пов'язаних з IT-технологіями. Також співробітники лабораторії 
брали участь у Всеукраїнській олімпіаді з програмування «1С: Бухгалтерія». 

Виконано роботи з встановлення та налаштування комп'ютерної техніки в 
приймальній комісії, а також технічне обслуговування та заправка картриджів вище 
зазначеної комп'ютерної техніки. 

За минулий період лабораторією проводилася координація робіт з технічного 
обслуговування і ремонту комп'ютерної техніки всього університету. Ремонт, технічне 
обслуговування і заправка картриджів в адміністративних підрозділах університету 
проходить швидко і якісно 

Лабораторія інформаційних технологій і баз даних ВТЗНКТ 
Забезпечення навчального процесу шляхом підтримки, модернізації та 

супроводу сайту «Науково-технічна бібліотека» – одне із завдань співробітників 
ЛІТБД. Встановлення та налаштування додатків користувачів. Навчання користувачів 
роботі з підсистемами на ПК, встановлених у відділах бібліотеки: дослідна 
експлуатація та остаточне налагодження додатка, навчання принципам безпеки 
роботи в системі і т.п. в тому числі забезпечення повного доступу до ресурсів сайту 
«Науково-технічна бібліотека». 

Електронний каталог (377 тис. записів, 665˙917 примірників зі штрих кодом). 
Електронні наукові видання ОНПУ 
ЛІТБД забезпечує відкритий доступ до електронних наукових видань ОНПУ, де 

представлені повнотекстові журнали і періодичні збірники, присвячені різним 
напрямкам знань. 



 20 

1. Науковий і науково-виробничий збірник з технічних і природничих наук 
"Праці Одеського політехнічного університету". 

2. Науково-технічний журнал "Електротехнічні і комп'ютерні системи". 
3. Електронний журнал "ЕКОНОМІКА: реалії часу". 
4. Суспільно-політичний науковий збірник із серії "Історія" "Інтелігенція і 

влада". 
5. Аркадіа: мистецтвознавчий та культурологічний журнал. 
6. Науковий журнал "Інформатика та математичні методи в моделюванні". 
7. Науково-технічний журнал "Технологія і конструювання в електронній 

апаратурі". 
8. Науково-технічний журнал "Техніка і прилади НВЧ". 
9. Науковий журнал "Підйомно-транспортна техніка". 
10. Науково-технічний журнал "Ядерна та радіаційна безпека". 
11. Матеріали XXII міжнародої конференції з автоматичного управління 

"АВТОМАТИКА 2015" 10-11 вересня 2015 року (Одеса, Україна). 
12. Матеріали науково-методичного семінару "Шляхи реалізації кредитно-

модульної системи організації навчального процесу і тестових форм контролю 
знань студентів". 

13. Конференції ІПІГ з проблематики навчання іноземних громадян. 
14. Матеріали наукової конференції студентів та молодих вчених "ФІЗИКА ТА 

МЕДИЦИНА У СУЧАСНОМУ ЖИТТІ". 
15. Матеріали семінару "Інформаційна освіта та професійно-комунікативні 

технології XXI століття". 
16. Матеріали семінару "Моделювання в прикладних наукових 

дослідженнях". 
17. Роботи слухачів курсів підвищення кваліфікації викладацького складу: 

Педагогічна майстерність викладача вищої школи. 
18. Тези доповідей конференції молодих дослідників ОНПУ-магістрантів 

"Сучасні інформаційні технології та телекомунікаційні мережі". 
Більш того ряд наших журналів представлені в науковій електронній бібліотеці. 
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1 Інтелігенція і влада 2011 - 2015 12 318 3 

2 Інформатика та математичні методи в 
моделюванні 2011 - 2013 6 54 8 

3 Праці Одеського політехнічного університету 2005 - 2015 23 1250 500 

4 Економіка: реалії часу 2011 - 2015 15 495 12 

5 Електромашинобудування та електрообладнання 2005 - 2010 13 404 55 

6 Електротехнічні та комп'ютерні системи 2010 - 2015 19 754 160 
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Ці ж журнали представлені в Науковій електронній бібліотеці періодичних 

видань НАН України – розділ "Наукова періодика України". 
Таким чином створено передумову успішного піару, систему моніторингу 

активності публікацій викладачів інститутів і кафедр ОНПУ – Академія Google. Згідно 
з даними «Бібліометріка української науки» наш університет за даними Google 
Scholar займає четверте місце. Зазвичай бібліометричні показники використовуються 
для оцінки ефективності вчених і наукових установ. Визначенню ефективності 
дослідницької діяльності структурних підрозділів установ (кафедр, відділів, 
лабораторій) приділяється недостатня увага. Однак, саме в них формуються наукові 
школи, відбуваються відкриття, встановлюються нові закономірності. 

Останнім часом завдяки сервісів Google Scholar з'явилася можливість 
створення бібліометричних профілів підрозділів інститутів, що є своєрідним звітом 
суспільству про їх науковий потенціал. Нижче наведений рейтинг наявних в Google 
Scholar підрозділів (впорядкування проведено за індексом Хірша * (h-індекс), а в 
межах одного індексу – в алфавітному порядку. Дані на грудень 2015 року. 

 

№  
п / п 

У с т а н о в а  
(університет, науково-дослідний інститут)  

h-
індекс 

1 Київський національний економічний університет імені Вадима Гетьмана 
МОН України 72 

2 Університет банківської справи національного банку України 54 
3 Національний юридичний університет імені Ярослава Мудрого МОН України 46 
4 Одеський національний політехнічний університет МОН України 43 
5 Київський університет імені Бориса Грінченка МОН України 41 

6 Національний Аерокосмічний університет ім.М.Є.Жуковського "Харківський 
авіаційний інститут" МОН України 34 

7 Інститут інформаційних технологій и засобів навчання НАПН України  26 
8 Одеський національний економічний університет МОН України  26 
9 Національний інститут терапії ім. Л.Т.Малої НАМН України  23 

10 Дніпропетровський національний університет залізничного транспорту імені 
академіка В. Лазаряна МОН України  22 

11 Херсонський державний університет МОН України  22 
12 Львівський державний університет фізичної культури МОН України  20 
13 Інститут технічних проблем магнетизму НАН України  14 
14 Бердянський університет менеджменту и бизнеса МОН України  12 
15 Запорізький державний медичний університет МОЗ України 9 

16 Інститут сільськогосподарської мікробіології та агропромислового 
виробництва НААН України  8 

17 Університет менеджменту освіти НАПН України  5 
 

Лабораторія Веб-ресурсів ВТЗНКТ 
За даний період було модернізовано CMS нового сайту ОНПУ, систему 

управління інформаційною базою даних сайту, концепцію створення шаблону і 
дизайн стартової сторінки, а також сторінок різного рівня. Проводяться роботи над 
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механізмом реалізації динамічного наповнення контенту. Виконано також наступні 
види робіт. 

1. Розробка бази даних та інтерфейсу для розміщення інформації про захист 
дисертацій в університеті. 

2. Наповнення бази даних інформацією, крім оголошення і файлів дисертації, 
автореферату і відгуків офіційних опонентів. При цьому здійснюється контроль 
кількості завантажень дисертацій, авторефератів і відгуків офіційних опонентів 
кожного дисертанта з формуванням і можливості друку цієї інформації. 

3. Особливий контроль приділяється датам розміщення інформації, який 
повинен відповідати наказу Міністерства освіти і науки України № 758 від 14.07.2015 
"Про оприлюднення дисертацій та відгуків офіційніх опонентів". 

До роботи підключені всі структурні підрозділи, у кожного підрозділу свій 
адміністратор (модератор). Для модераторів розроблено інструкцію з 
адміністрування сайту. Проводиться постійна реєстрація модераторів підрозділів (на 
даний момент їх 130 осіб) і їх консультування з інформаційного наповнення сторінок 
сайту підрозділу. Розроблено також систему інформації кураторів сайтів підрозділів 
про активність їх роботи і виконано підрахунок кількісного наповнення модераторами 
сторінок сайту, файлів тощо. Організована система оповіщення та відключення 
модераторів в разі їх пасивності. Реалізовано роботу зворотного зв'язку для кожного 
підрозділу. Було розроблено звіт, в якому зазначено: підрозділ сайту і хто його 
модерує, кількість мов і зміна сторінок сайту ОНПУ, відсоток порожніх сторінок, 
кількість завантажених ресурсів (новини, фото, відео, файли), зворотний зв'язок 
(кількість повідомлень і кількість відповідей). 

Відбувається постійний контроль роботи модераторів, за їх сумлінну працю на 
сайті: моніторинг активності модераторів, заміна модераторів і зміна контактних 
даних модераторів, контроль порожніх сторінок на сайті, особливо англомовних, 
через їх погану наповнюваність. 

Розроблено окремий інтерфейс адміністратора «Прес-центру» для розміщення 
новин на головній сторінці ОНПУ. Проводяться також роботи з модернізації цього 
розділу з можливістю розміщення інформації за групами: НОВИНИ, АНОНСИ, ПОДІЇ. 

Робота над змінами в структурі сайту: 
– робота знаходиться в стадії розробки; 
– у завершеному вигляді стартова сторінка буде мати більш структурований 

вигляд, з декількома різновидами меню. 
Виконано роботи з переміщення на новий хостинг: 
– перехід від FTP розміщення інформації в організований спрощений 

репозиторій; 
– організована повна копія бази і контенту зі старого хостингу; 
– в результаті планується більш стабільна і швидка робота. 
Розроблено новий розділ для документів: 
– щорічний звіт, кошторис вузу, надходження коштів, інформація про тендерні 

процедури і штатний розклад на поточний рік. 
Також за останній рік проведено роботу щодо реструктуризації бази даних 

сайту з метою оптимізації його роботи без аварійного вимкнення сайту і його 
надійності. 
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Тривають роботи щодо поширення в Мережі рекламної, наукової та офіційної 
інформації про Університет. 

Тривають роботи з побудови та розвитку вузла Internet ОНПУ і Південного 
регіонального вузла Національної науково-навчальної мережі України (УРАН). 

Лабораторії мережевих технологій. 
1. Підготовлені, узгоджені і реалізовані договори з провайдерами на 2015 рік: 

Вантелеком, Міратель, Уран, Лекол. Вик. Дементьєв, Олесюк.. 
2. Підготовлено, погоджено договір з Українськими торговими марками по 

домену OPU.UA. Вик. Дементьєв, Олесю. 
3. Підготовлено і реалізовано договір з Неолоджиком на 555 ліцензій 

Касперського. Вик. Дементьєв, Олесю. 
4. Підготовлено, погоджено договір з Лаки-нет по використанню ресурсів (наші 

IP). Вик. Дементьєв, Олесю. 
5. Протягом року проводиться відновлення ПЗ на комп'ютерах користувачів. 

Вик. Сусак, Мариганов, Щербина, Мартиненко. 
6. Активація антивіруса Касперського (555 ліцензій). Вик. Мариганов, Щербина, 

Мартиненко. 
7. Встановлено 2 комутаційних шафи в корпусах 16 і 13 ОНПУ, Вик. 

Мариганов, Єфімов. 
8. Розведено мережу, прокладено 1500 м кабелю, встановлено 300 модулів, 

250 розеток, виготовлено 500 патчкордів, ісп. Єфімов, Мариганов, студенти. 
9. Доопрацьовано схема електрична з'єднань ККС ОНПУ, по модернізованої 

мережі; ісп.Дементьев, Мариганов. 
10. Забезпечувався мультимедійний супровід занять з молодими викладачами, 

ректоратів і конференцій, ісп.Дементьев, Мариганов, Сусак, Щербина. 
У 2-му семестрі працювали студенти: 
Щербина, Мартиненко, Пунько, Єфімов; 
У першому семестрі працювали студенти: 
Мартиненко і влітку на канікулах. 
11. Виконано великий обсяг робіт з налаштування та пусконалагодження 

сервера WEB ресурсів, на базі нового сервера НР, Вик. Сусак. 
12. Виконано великий обсяг робіт з налаштування, ремонту й дослідної 

експлуатації proxy-сервера на базі нового НР, Вик. Сусак. 
13. Виконано великий обсяг налагоджувальних і пусконалагоджувальних робіт 

CISCO 72-й, при переході на нову гигабитную CISCO 72-ю, Вик.Сусак. 
14. Проведено монтажні та налагоджувальні роботи щодо забезпечення 

роботи приймальної комісії. Вик.Дементьев, Мариганов, Сусак. 
15. Щомісяця узгоджувалися і оформлялися з провайдерами та бухгалтерією 

платіжні документи. Вик. Дементьєв, Олесю. 
16. Протягом року виконані всі заявки абонентів щодо підключення до мережі 

ОНПУ та інтернету, налаштування робочих станцій. Вик. Дементьев, Сусак, 
Мариганов, Мартиненко, Щербина, Єфімов, Панько. 
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17. Протягом року проводилась робота щодо усунення неправильної роботи 
ПЗ на робочих станціях. 

Триває розвиток системи дистанційної освіти (ДО) на базі Інтернет, яка є 
невід'ємною частиною університетської та після університетської освіти. 

Лабораторії дистанційного навчання. 
Електронне навчання досить інтенсивно розвивається і на українському ринку 

освітніх послуг. Багато навчальних закладів, і не тільки ВНЗ, впроваджують в 
навчальний процес дистанційне навчання, віддаючи собі звіт в тому, що така 
технологія дозволить охопити більшу кількість учнів і тим самим підвищити 
виживаність свого підприємства. 

В ОНПУ проект електронного навчання почав розвиватися з 1999 року, коли 
було створено лабораторію для впровадження і технічної підтримки вищезгаданого 
проекту. 

Лабораторія ДО. 
1. Одним з головних завдань лабораторії є підтримка ресурсів, на яких 

викладені дистанційні курси. Суто технічне завдання супроводу. В університеті 
використовується система дистанційних курсів MOODLE, яка інтенсивно 
розвивається і її потрібно утримувати в актуальному стані. Оновлення на неї 
приходять 2-3 рази на місяць. Базовою системою ДО є розгорнута платформа 
MOODLE, яка дозволяє використовувати різні форми і формати навчального 
матеріалу. На неї можливо викладати підготовлений навчальний матеріал з 
подальшим контролем роботи учнів. В системі ДО добре реалізована політика 
захисту даних: як лекційного матеріалу, так і персональних даних слухачів. Однак ця 
система не може підтримувати формат університетської освіти – не підтримує 
навчання за фахом, не переводить на наступний рік навчання і так далі. Вона надає 
доступ до окремих курсів. Є мінімальна звітність по учням. 

2. Лабораторія не може виступати творцем академічного навчального курсу, 
однак може надавати допомогу викладачеві в створенні контенту особливо із 
застосуванням спеціалізованих програм, наприклад: відео, SCORM-пакетів і т. д. Для 
цього потрібно б укомплектувати сектор ліцензійним програмним забезпеченням та 
відповідним обладнанням. Чітко постає питання про оновлення сервера, на якому 
розгорнута система ДО через зростання навантаження. 

 3. Співпраця з викладачем при розробці і створенні графічних курсів, як 
окремого програмного забезпечення. До речі, не поганий дохід від таких курсів 
отримують підприємства, які випускають різні навчальні курси в такому форматі. 

4. Ще одна важлива задача сектора на даному етапі – залучення нових 
викладачів до роботи з ДО. Процес проходить досить туго: погоджуються, а потім 
кидають цю роботу через свою завантаженість, відсутність мотивації або повного 
неприйняття дистанційного навчання. Потрібен системний підхід до цієї проблеми в 
рамках університету. На даний момент активізувалися окремі викладачі та деякі 
інститути. Хороша взаємодія лабораторії з інститутом інформаційної безпеки, 
радіоелектроніки та телекомунікацій. Починається взаємодія з інститутом бізнесу, 
економіки та інформаційних технологій, інститутом заочного та дистанційного 
навчання. 

Лабораторією підтримується ресурс dl.opu.ua, який використовується для 
підтримки студентів Політехнічного Університету денної форми навчання. Ресурс 
виконує ще одну задачу – до нього звикають слухачі і вчаться працювати з СДО 
викладачі. На даний момент в системі реально задекларовано 144 курсу. 
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Лабораторія ДО підтримує ще один ресурс - edu.opu.ua. Цей ресурс 
розгорнутий на сервері лабораторії і є ресурсом, який відданий в роботу інституту 
заочного та дистанційного навчання. 

Співробітниками лабораторії ведеться постійна робота по залученню нових 
викладачів до роботи в системі дистанційного навчання, проводяться консультації та 
надається допомога у створенні курсів, постійно ведеться моніторинг нових розробок 
зі створення ДО курсів, проводиться постійна підтримка слухачів і викладачів при 
виникненні у них питань по системі. 

Лабораторії R-НАВІГАТОР. 
1. Рейтинг науково-технічної та науково-методичної діяльності співробітників і 

підрозділів: 
– аналіз зауважень та пропозицій співробітників і керівників – підрозділів за 

результатами подання рейтингу науково-технічної та науково-методичної діяльності 
співробітників і підрозділів (кафедр, інститутів / факультетів) ОНПУ 2015 року; 

– формування нового списку показників і вагових коефіцієнтів рейтингу; 
– групова експертна оцінка вагових коефіцієнтів за участю всіх керівників 

підрозділів; 
– формування списку підсумкових вагових коефіцієнтів і показників рейтингу. 
2. Реінжиніринг програмного забезпечення для моделювання роботи двигуна – 

Dim, Dimas, ShellGa: 
– створення модуля для перекладу програми Dimas на англійську і російську 

мову; 
– виправлення роботи довідки в Dimas; 
– доопрацювання тексту довідки в Dimas, підтримка англійської та російської 

мови; 
– додавання елемента редуктора в обидві версії програми; 
– додавання підтримки кількості фаз двигуна в Dimas; 
– розширення спектра допустимих фазових гармонік в Dimas; 
– рефакторинг коду для оптимізації процесу розрахунків результатів в Dimas; 
– створення демонстраційної версії програмного забезпечення Dimas; 
– виправлення відображення графіків в Dim; 
– виправлення розрахунку приведених витрат двигуна в Dim; 
– виправлення розрахунку приведених витрат приводу в Dim; 
– додавання підтримки багатомовності в ShellGA; 
– виправлення синхронізації Dimas з ShellGA; 
– створення концептуальної моделі бази даних 
Розробка інтерфейсу користувача:  

– для введення параметрів ланок: редуктора, трансформатора, 
перетворювача, навантаження, тахограми, номінальних параметрів двигуна; 

– для введення параметрів експериментів: «моделювання», «вибір двигуна», 
«проектування»; 
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– для адміністрування і настройки БД проекту; 
– для збереження в БД проектів, експериментів – «моделювання», «вибір– 

двигуна», ланок – редуктора, вхідних і вихідних параметрів трансформаторів, 
двигуна; 

3. Підготовка та супровід V міжнародної конференцій Modern Information 
Technology - MIT-2015 (opu.ua/mit). 

4. Розробка методики автоматизованого формування екранних форм доступу 
до бази даних (БД) інформаційної системи (ІС) ОНПУ (відділ кадрів) на основі SQL-
запитів як складових частин елементів управління GUI. 

5. Розробка прототипу Web-версії дерева категорій ПО "Електронний деканат" 
(HTML, JavaScript) - http://test.softergame.ru/. 

6. Розробка прототипу Web-версії картки студента ПО "Електронний деканат" 
(HTML, JavaScript). 

Науково-технічна  бібліотека (НТБ ОНПУ)  
Фонд бібліотеки містить 1 млн. 251 тис. примірників. 
За рік надійшло 3˙092 прим., з них 1˙720 прим. на суму 23˙398 грн придбано за 

кошти університету та 95 прим. на суму 7˙048 грн одержано в дар від читачів. На 
передплату періодичних видань витрачено 105 747 грн. 

Кількість користувачів за рік склала 13˙627, з них 2˙843 – віддалені користувачі, 
що звернулись до бібліотеки через електронні інформаційні мережі. 

Електронний каталог бібліотеки містить 376 тис. записів (1 млн 37 тис. прим.) і 
забезпечує пошук за автором, назвою, ключовим словом, інвентарним номером, 
номером нормативно-технічного документа та ін.  

Проводиться велика робота з фондом. За рік заштрихкодовано 32 тис. прим. 
документів. 

У відділі зберігання фондів введено в дію мережеву програму перевірки 
фондів «Інвентаризація», що дозволила значно скоротити час перевірки підсобних 
фондів читального залу соціально-економічної літератури та відділу обслуговування 
літературою на іноземних мовах, з філології та МБА (14 685 прим.). 

В бібліотеці вирішено питання комфортного та вільного доступу до 
електронної інформації. Працює читальний зал електронних ресурсів на 
20 посадочних місць з безкоштовним підключенням до Internet. Діє зона Wi-Fi. Для 
співробітників бібліотеки створено 43 автоматизованих робочих місця. У читальних 
залах та на всіх абонементах видача, прийом літератури, виявлення боржників та 
інші процеси обслуговування читачів автоматизовані. 

Важливий показник діяльності бібліотеки – не тільки кількість її відвідування 
читачами, але і кількість звернень до сайту бібліотеки. За рік до веб-сайту бібліотеки 
звернулося 7˙900 користувачів. На веб-сайті бібліотеки всі бажаючі мають 
можливість ознайомитись з електронним каталогом, з новими надходженнями у 
фонди бібліотеки, бібліографічними посібниками, складеними співробітниками 
бібліотеки, списками періодичних видань, які передплачує бібліотека, 
мультимедійними підручниками для дистанційного навчання, повнотекстовими 
документами збірників праць, повнотекстовими електронними версіями науково-
технічних збірників, які видаються ОНПУ. Зареєстрованим користувачам надано 
можливість віддаленого замовлення з електронного каталогу. 

http://test.softergame.ru/
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Всі зареєстровані читачі мають можливість з будь-якої точки доступу 
користуватися повнотекстовою електронною бібліотекою навчальних посібників, 
конспектів лекцій, методичних вказівок співробітників ОНПУ. Повнотекстова 
електронна бібліотека включає в себе 6˙734 повнотекстових документа. За рік до 
електронної бібліотеки здійснено більше ніж 10,5 тис. звернень.  

На сайті бібліотеки працює віртуальна довідкова служба. 
За звітний період на сайті представлені 3 віртуальні книжкові виставки: 
«Володимир – Хреститель»; 
«Літературні мемуари»; 
«Праці вчених ОНПУ: 2014 рік». 
Проведено прем’єру книги Прокопович Л.В. Ювелирное искусство: 

культурологические аспекты: монография /Прокопович Л.В. – Одесса: Астропринт, 
2015. – 144 с.: ил.  

Складено тематичний бібліографічний покажчик літератури «Резание и 
инструмент», який в електронному вигляді розміщено на сайті бібліотеки. 

Продовжено створення бази даних “Вчені ОНПУ”. Складено біобібліографічні 
покажчики 26 вчених. Загальний обсяг БД – 65 персоналій. Матеріали розміщено на 
сайті бібліотеки. 

Започаткована нова послуга – електронна доставка документів. За рік було 
надіслано 79 сторінок електронних копій, одержано – 14. 

IV. ФІЗИЧНЕ ВИХОВАННЯ СТУДЕНТІВ І СПОРТИВНО-МАСОВА РОБОТА 
У 2015 р. студенти-спортсмени нашого університету взяли участь в 24-х 

обласних студентських спортивних іграх. 
Збірні команди університету з плавання, кульової стрільби та водного поло 

завоювали перші місця. Другими були чоловіча збірна команда з футболу і 
бадмінтону. Третє місце зайняли команди з волейболу (чол.), ручного м'ячу (жін.), 
регбі та карате. 

Першими у 12-й літній Універсіаді України були збірні команди з плавання і 
кульової стрільби в 4-й групі вузів. Студенти ОНПУ Денисенко Ярослав (гр. РФ-111м), 
Плавін Богдан (гр. МЗ-131), Баранець Олександр (гр. ОЕ-101м), Богорський 
Костянтин (гр. ТО-1211), Попова Анастасія (гр. ТФ -1203), Гуржій Ганна (гр. ЕМ-141) 
стали чемпіонами і призерами Універсіади. 

Також в ній взяли участь наші легкоатлети, борці і фехтувальники. У підсумку 
збірна команда ОНПУ виборола третє призове місце в нашій підгрупі. 

У 12-й Всесвітній Універсіаді виступав студент групи МЗ-121, майстер спорту 
міжнародного класу Плавін Богдан. Також він брав участь у чемпіонаті світу серед 
військовослужбовців у Південній Кореї, де завоював дві срібні медалі. 

Майстер спорту міжнародного класу, студент ІРТ Денисенко Ярослав (гр. РФ-
111м), завоював срібну та бронзову медалі в міжнародному турнірі, що проходив у 
Берліні, в якому брали участь збірні команди 42 країн. У чемпіонаті світу з плавання, 
що проходив в Глазго, він став триразовим срібним і бронзовим призером цих 
змагань. 

У чемпіонаті Європи з ручного м'ячу в Іспанії третіми стали студенти ОНПУ 
Дунін Владислав (гр. РЕ-141) і Міхайлютенко Леонід (гр. ТФ-1312). 
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Збірна команда ветеранів України з ручного м'ячу, капітаном якої є старший 
викладач кафедри фізичного виховання і спорту Щукін Михайло Олексійович, 
виборола друге місце в чемпіонаті Європи (м. Ніцца, Франція). 

Перше місце в чемпіонаті Європи з універсального бою зайняв студент групи 
ТС-1401 Ющук Ігор. А студенти Бричук Владислав (гр. ТІ-1201) і Куценко Юрій (гр. ТІ-
1301) стали бронзовими призерами з сумо. 

Студент ІПТДМ Білецький Владислав виконав норматив майстра спорту 
міжнародного класу, був учасником паралімпійських ігор, став рекордсменом світу, 
чемпіоном Європи, призером Кубка світу - Інваспорт з кульової стрільбі. 

Студент нашого університету Харламов Валерій (гр. МЗ-141п) посів третє 
місце в чемпіонаті Європи з боксу. 

Студентка ІЕЕ Гуржій Анна (гр. ЕМ-141) стала чемпіонкою та призером 
чемпіонату України, а також чемпіонкою та призером Кубка України з плавання 
2015 р. 

Володарями Кубка України з плавання серед спортивних клубів, що проходив 
5 листопада 2015 р. у Дніпропетровську, стала збірна команда ОНПУ. 

У чемпіонаті України у Вищій Лізі виступають команди нашого університету з 
водного поло та регбі. 

У складі футбольної команди «Чорноморець» у Вищій Лізі грають наши 
студенти Ігуменів Максим (гр. ОР-152) і Останін Сергій (гр. ЄС-133). У Вищій Лізі міні-
футболу грають: Потороченко Ігор (гр. КІ-141), Потороченко Євген (гр. КІ-141), Додік 
Андрій (гр. ТФ-1212), Бондаренко Костянтин (гр. АТ-131), Бондаренко Олексій (гр. АТ-
131), Шаповаленко Артем (гр. ОП-141). 

У складі команди Супер Ліги «БК – Одеса» грають наші баскетболісти: 
Тиховський Анатолій (гр. ОМ-122), Видоня Данило (гр. ОВ-121), Боенга Крістель 
(гр. АІ-111). 

В даний час студенти-спортсмени ОНПУ посилено готуються до здачі 
екзаменаційної сесії та участі в змаганнях різного рівня. 

 
КПУ ДКС ОНПУ  
За 2015 рік КПУ «ДКС ОНПУ» провів значну роботу по культурно-масової, 

художньої діяльності. 
Було проведено 245 різних заходів, на яких були присутні близько 88˙000 

чоловік. 
 Працюють 2 клуби за інтересами: «Ритор» і «ІЗО», в яких брали участь 40 осіб і 

було проведено 108 засідань. 
 Проведено 4 шефських концерти для воїнів Одеського гарнізону на базі Будинку 

офіцерів. 
 Загалом в 2015 році дано 35 концертів для студентів, викладачів і співробітників 

ОНПУ. 
 Збірна команда КВН ОНПУ «Де Рішельє» брала участь в першості «Ліга сміху» і 

дійшла до фіналу. 
 Проведено конкурс «Міс ОНПУ–2015» на якому «Міс» стала студентка ХТФ 

Вікторія Гур'янова. 
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 Усі хореографічні колективи брали участь у Міжнародному фестивалі-конкурсі 
«Яскрава країна», де стали Лауреатами. 

 Був проведений фестиваль-конкурс першокурсників «Студентська осінь в 2015», 
в якому брали участь студенти всіх інститутів і факультетів, в кількості 300 осіб. 

 Проведено III-и тури і фінал конкурсу дует-вокалістів ОНПУ «Зірки політеху», 
переможцями цього конкурсу стали студентки ІПТДМ – Колесник Маргарита і 
Тетяна Іванова. 

 Пройшла першість команд КВН на кубок ректора, в якому брало участь 12 
команд, а також на кубок ректора сезону 2016 р., в якому брало участь 18 команд. 

 Танцювальна команда брала участь в конкурсі сучасного танцю у Києві, де 
зайняла 6 місце серед 24 команд. 

 Вокальная студія брала участь в міському святі, присвяченому Дню молоді, а 
також у фестивалі-конкурсі молоді «Одеська хвиля». 

 Колективи художньої творчості брали участь на стадіоні ОНПУ, на святі спорту. 
 Було проведено вечір поезії і музики, спільно з ІКС. 
 Близько 40 вокалістів брали участь у відбірковому турі конкурсу «Голос політеху», 

з них 24 вокаліста пройшли до 2 туру, який відбудеться в квітні 2016 року. 
 Працює постійнодіючий семінар для членів культсекторів інститутів і факультетів, 

а також гуртожитків ОНПУ. 

V. Міжнародна діяльність університету 
Новий Закон України про вищу освіту визначає такі основні напрями 

міжнародної діяльності університетів. 
 Інтернаціоналізація освіти, основними показниками якої будуть такі: 

– збільшення частки викладачів університетів з іноземними дипломами про освіту 
та науковими ступенями; 

– підвищення конкуренції під час заповнення вакантних науково-педагогічних та 
педагогічних посад за рахунок участі викладачів з іноземними науковими 
ступенями з розвинутих країн; 

– врахування частки науково-педагогічних працівників з іноземними науковими 
ступенями з розвинутих країн під час запровадження критеріїв для набуття 
статусу національного ВНЗ. 
 Розвиток академічної мобільності, який буде оцінюватися за такими 

параметрами: 
– частка учасників програм обміну з закордонними внз серед загалу студентів; 
– збільшення кількості спільних програм з українськими та закордонними вишами 

та відповідно обмінів серед викладачів та студентів; 
– врахування наявності англомовних навчальних програм та частки іноземних 

студентів з розвинутих країн на них під час запровадження критеріїв для набуття 
статусу національного внз і розподілу державного замовлення на магістерські 
програми.  
 Навчання іноземних громадян, показниками якого будуть: 

– регулярні опитування іноземних студентів в українських внз щодо їх мотивації та 
оцінки якості вищої освіти; 
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– запровадження англомовних магістерських та бакалаврських програм та 
збільшення частки іноземних студентів з розвинутих країн. 

Заходи щодо збереження контингенту іноземних студентів 
Головною метою у цьому виді діяльності ОНПУ із врахуванням сучасного стану 

економіки України залишається збереження кількості контрактних іноземних 
студентів. У 2015 році університет закінчили 183 іноземних фахівця, на 1-4 та на 5 
курси було прийнято 172 іноземця. За той же час із різних причин було відраховано з 
університету 140 осіб. 

Динаміку загального контингенту іноземних студентів ОНПУ у 2011-2015 роках 
наведено у таблиці: 

Навчальні 
роки 

Загальна 
чисельність 

іноземних студентів 

Кількість прибулих 
на 1-5 курси 

навчання 
Набір на ПФ Кількість країн 

2011/12 856 272 196 38 
2012/13 1027 425 136 41 
2013/14 1071 420 102 41 
2014/15 1019 234 46 42 
2015/16 839 172 34 40 

Найбільше число іноземних студентів прибуває до університету з таких країн, 
як Туркменістан, Азербайджан, Туреччина, Туніс, В’єтнам, Конго, Гвінея, Сирія. 
Студенти заочної форми навчання прибувають з Азербайджану, Туркменістану, 
Молдови та Росії.  

За навчання іноземних студентів, аспірантів та стажистів на протязі 2015/16 н. 
року університет має отримати близько 1 млн.200 тисяч доларів США. 

Стратегічною задачею університету у збільшенні кількості іноземних студентів 
є запровадження магістерських та бакалаврських програм з англійською мовою 
навчання. Перші кроки у цьому напрямку зробили колективи ІКС та ІБЕІТ, де 
заплановано впровадження 6 бакалаврських та 7 магістерських англомовних 
програм. Другим кроком може бути подовження практики впровадження планів 
навчання іноземних студентів ІДЗО з однією довгостроковою заліково-
екзаменаційною сесією.  

Запорукою високої якості навчання в ОНПУ та підтвердження дипломів 
іноземних випускників на їх батьківщині і надалі повинні бути контроль з боку 
директорів інститутів, деканів факультетів та завідувачів кафедр за виконанням ними 
навчальних програм у повному обсязі, обов’язковим відвідуванням всіх видів занять, 
забезпеченням повними комплектами навчальних матеріалів мовами навчання та 
іноземними, залученням студентів до учбово-дослідницьких та проектних робіт.  

Напрямки міжнародного співробітництва ОНПУ 
Приоритетним напрямком міжнародної діяльності університету у звітному 

періоді було продовження співробітництва в рамках державних програм 
міжнародного співробітництва, програм Європейського Союзу, двосторонніх угод із 
закордонними університетами-партнерами, а також встановлення нових академічних 
зв’язків, участь в міжнародних конференціях та симпозіумах, навчання й стажування 
студентів, аспірантів та співробітників ОНПУ за кордоном.  

Далі наведені данні про динаміку різних видів міжнародної діяльності ОНПУ за 
останні 5 років. 
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Показники міжнародної діяльності ОНПУ за 5 років 
Навчальний рік 11/12 12/13 13/14 14/15 15/16 

Академічна мобільність студентів та працівників (кількість учасників): 
Програми Erasmus Mundus (початок – 2012 р.) - 7 17 9 20 
Державні програми обмінів (початок – 2011 р.) 5 6 3 6 3 
Прямі договори з партнерами 14 21 14 17 19 
Разом за всіма програмами: 19 34 34 32 42 

Кількість студентів, які виїжджали за кордон 
на мовну та виробничу практики, в літні 
школи та інш.  

86 93 76 27 87 

Кількість працівників, які виїжджали за кордон 
за прямими договорами (стажування, участь 
у конференціях та інш.) 

47 72 66 31 45 

Кількість діючих договорів з закордонними 
внз 51 48 58 69 73 

Кількість діючих договорів з закордонними 
фірмами  3 2 4 4 4 

У відділі міжнародного співробітництва ОНПУ у 2012 р. був утворений сектор 
академічної мобільності студентів та співробітників ОНПУ. Працівники сектору ведуть 
моніторинг програм академічної мобільності, систематично проводять презентації 
існуючих програм, ведуть облік апликантів та надають допомогу у оформленні 
необхідних документів до участі у конкурсах. 

Закордонні відрядження співробітників ОНПУ 
У 2015 році за кордон були відряджені за рахунок приймаючої сторони 45 

викладачів та співробітників ОНПУ:  
- Німеччина   – 9 фахівців; 
- Румунія  – 7 фахівців (заключна зустріч з проекту Міжнародного  

     рекреаційного центру на базі «Чайки»);  
- Польща   – 3 фахівця; 
- Болгарія  – 5 фахівців; 
 - по 3 фахівця відвідали Сербію, Іспанію, Кіпр та Китай; 
- по 2 – США, Австрію та Францію; 
- по 1 – Бразилію та Словаччину. 
Команда з 12 студентів ОНПУ у серпні 2015 р. успішно взяла участь у 

перегонах «Формула-студент» у Великій Британії.   
Академічна мобільність  
У 2015 р. ОНПУ брав участь у програмі «Польський Еразмус» з безкоштовного 

навчання українських студентів в університетах Польщі, та у двох програмах 
академічної мобільності проекту ЄС Erasmus Mundus (програма BACKIS - 
координатор університет Монпельє-2, Франція; програма ELECTRA – координатор 
університет ім. Карла Оссецького, м. Ольденбург, Німеччина). 

Участь представників ОНПУ у програмах ЄС Erasmus Mundus 
Рік EWENT BACKIS ELECTRA 

2012/13 7 - - 
2013/14 2 11 4 
2014/15 - 8 1 
2015/16 - 5 15 
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З 2016 року Європейський Союз замість програм Erasmus Mundus та Tempus 
запроваджує нову комплексну програму Erasmus+. У поточному році університет за 
активну участь україно-німецького інституту, україно-іспанського і україно-польського 
навчальних центрів та відділу міжнародного співробітництва був включений до 8 
заявок на конкурс у розділі КА1 (академічна мобільність студентів, науковців та 
науково-педагогічних працівників) цієї програмі у якості партнера. На сьогодні ОНПУ 
отримав підтвердження про участь у трьох таких програмах з такими партнерами: 

• Політехнічний університет Валенсії (Іспанія); 
• Університет країни Басків (Іспанія); 
• Люблінський технологічний університет, Польща. 
Нажаль, участь університету у конкурсі розділу КА2 програми Erasmus+ 

(розвиток потенціалу та альянси знань) обмежилась подачею у 2015 р. тільки п’яти 
заявок завдяки ініціативам ІКС, німецького технічного факультету, україно-
іспанського навчального центру, кафедри атомних електричних станцій ІЕКСУ та 
кафедри менеджменту ІБЕІТ. На сьогодні конкурс виграла тільки заявка за участю 
ІКС (проект 561728-EPP-1-2015-1-ES-EPPKA2-CBHE-JP-GameHub: University-
enterprises cooperation in game industry in Ukraine).   

Традиційним шляхом реалізації програми мобільності студентів на підставі 
двосторонніх угод університету є практика співпраці німецького технічного 
факультету, україно-іспанського та україно-польського навчальних центрів з 
відповідними закордонними ВНЗ Німеччини, Австрії, Іспанії та Польщі.  

За рахунок програм ЄС Tempus за кордон виїжджали 13 викладачів та 
співробітників а також 7 студентів ІКС.  

Українсько-німецький навчально-науковий інститут  
У звітному періоді директор інституту В.Ф. Семенюк та заступник директора 

Кащі О.Р. активно розвивали співробітництво УНІ із вищими навчальними закладами  
Німеччини та Австрії на базі існуючих угод між ОНПУ та: 

• університетом  ім.Отто–фон–Геріке, м.Магдебург;  
• інститутом прикладних наук, м.Аугсбург,Німеччина; 
• східно-баварським інститутом прикладних наук, м.Регенсбург, Німеччина; 
• інститутом прикладних наук, м.Дюссельдорф, Німеччин; 
• технічним університетом, м.Відень, Австрія; 
• інститутом прикладних наук, м.Ерфурт,Німеччина; 
• технічним університетом м.Штуттгарт; 
• інститутом прикладних наук (WKO), м.Відень; 
• університетом іноземних мов, м. Бремен; 
• мовним форумом імені Генріха Гейне; м. Дюссельдорф. 
Проводилися лекції, семінарські заняття та літні школи за участю професорів 

та викладачів ВНЗ – партнерів, здійснювався активний обмін студентами, 
виконувалися спільні проекти в сфері підйомно-транспортної техніки та логістики, 
студенти мали можливість прийняти участь у семінарах та мовних курсах, або 
навчатися протягом семестру в одному з ВНЗ Німеччини та Австрії за обраним 
фаховим напрямом. З метою подальшого розвитку кооперації систематично 
проводилися зустрічі та консультації директорів інститутів ОНПУ з керівництвом 
відповідних факультетів ВНЗ – партнерів з Австрії та Німеччини. 

У 2015 р. 8 студентів УНІ та 6 студентів ІКС отримали стипендії на навчання 
протягом семестру в університетах Аугсбурга, Берліна, Регенсбурга та Ерфурта, 
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54 студенти пройшли мовну та виробничу практики в університетах Аугсбурга і 
Берліна, а також у мовному форумі ім. Г. Гейне м. Дюссельдорфа.  

У березні 2015 року між інститутом прикладних наук м. Аугсбург та ОНПУ була 
підписана угода про стратегічне партнерство, яка передбачає великий спектр форм 
подальшої співпраці, в тому числі в рамках програми КА1 Еразмус+ з кредитної 
мобільності. 

У березні 2015 р. між ОНПУ та інститутом прикладних наук Дюссельдорф був 
також підписаний договір про стратегічне партнерство та подана заявка на участь у 
програмі кредитної мобільності в рамках європейської програми Еразмус+. Також 
була подана заявка до німецької служби обміну студентами ДААД, яка передбачає 
фінансування усіх видів мобільності в рамках домовленостей про стратегічне 
партнерство.  

В рамках співробітництва з університетом ім. Отто фон Геріке, м. Магдебург 
розроблено програму подвійного диплому, що надасть студентам можливість 
отримувати два дипломи, українського та європейського зразка, за освітньо-
кваліфікаційною програмою бакалавра в галузі прикладної механіки та інженерної 
логістики. Цій університет також надавав студентам УНІ за спеціальністю 
машинобудування можливість проходження короткострокової навчально-виробничої 
практики.  

У 2015 році 7 студентів УНІ прийняли участь у стипендіальній програмі, 
ініційованій Федеральним Міністерством економічної співпраці та розвитку при 
підтримці торгово-промислової палати України, згідно якої 3 студенти УНІ можуть 
отримати можливість пройти практику на підприємствах Німеччини.  

Протягом останніх трьох років в УНІ проходять переддипломну практику та 
викладають німецьку мову як іноземну студенти-магістри Віденського університету, 
що надає українським студентам можливість спілкуватися з носіями мови. 

В УНІ працюють два ліцензованих центри тестування з німецької мови. У 
2015 р.  сертифікати "Test DAF" з німецької мови отримали понад 35 студентів. 

Продовжив свою роботу українсько-австрійський навчальний центр «Відень» - 
за  2015 рік 12 осіб отримали диплом ÖSD (австрійський диплом з німецької мови як 
іноземної). 

Українсько-іспанський навчальний центр  
З 2012 року колектив центру під керівництвом директора проф. Гутирі С.С. 

продовжує активну роботу з трьома вищими навчальними закладами Іспанії.  

• Політехнічний університет Валенсії (УПВ). Напрями науково-технічного 
співробітництва — надійність деталей машин, робототехніка, захист інформації.  

• Університет Країни Басків (УКБ) – Вища технічна інженерна школа Більбао 
(ВТІШБ). Напрями науково-технічного співробітництва — надійність деталей машин, 
механічні передачі, робототехніка, соціальні науки. Були створені робочі групи від 
ОНПУ та ВТІШБ за напрямами досліджень, розпочато узгодження тематичних планів 
робіт. Запланований обмін науковими стажистами та викладачами. Завершене 
навчання в ОНПУ іспанського аспіранта з ВТІШБ за програмою ERASMUS MUNDUS - 
EWENT. Надруковано 7 наукових статей за його участю, зокрема 3 статті у журналах 
Іспанії, Куби та Колумбії. 

• Вища політехнічна інженерна школа Севільї (ВІПШС). Напрями науково-
технічного співробітництва — промислове механічне та енергетичне обладнання, 
охорона праці, пристрої відео-реєстрації для автомобілів. Заплановано розпочати 
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обмін науковими стажистами та викладачами. Опубліковано 1 навчальний посібник 
(96 с.) іспанською мовою авторським колективом професорів ОНПУ і ВПІШС. У грудні 
2015 р. проведений семінар іспанською мовою викладачем Оскар Гарсіа Діас Вега за 
напрямом ”Культура та вища освіта Іспанії” 

На навчання до УІНЦ було прийнято: 
2012 р. – 68 студентів,  2013 р. – 33,  2014 р. – 51,  2015 – 47 студентів.  

Українсько-польський навчальний центр 
Центр під керівництвом директора проф. Денисової А.Є. розпочав свою роботу 

у липні 2013 року. За активною участю УПНЦ, ІКС та ІБЕІТ у 2015 році проведено 
підготовчу роботу щодо організації спільної підготовки іноземних бакалаврів 
англійською мовою в нашому університеті (1 та 4 курси) та в університеті 
інформатики та прикладних знань м. Лодзь (2-3 курси)  за 5-6 програмами.   

У серпні 2015 р. 33 викладача, аспіранта та магістра ІБЕІЕ пройшли мовну 
підготовку у літній школі Люблінської політехніки та отримали відповідні сертифікати. 
За новою програмою ЄС Erasmus+ з Люблінською політехнікою у другому семестрі 
поточного навчального року запрошені до Польщі на навчання два студента, а для 
читання лекцій англійською мовою – 2 викладача ОНПУ. 

На навчання до УПНЦ було прийнято: 
2013 р. – 49 студентів, 2014 р. – 48, 2015 – 55 студентів.  

Участь університету у міжнародних рейтингах  
До показників, за якими Міністерство освіти і науки буде оцінювати рівень 

українських ВНЗ, включено їх участь у визнаних світових рейтингах оцінювання 
університетів – QS, THE World University Rankings, ARWU- academic ranking of world 
Universities (Шанхайський рейтинг), ScyVerse (наукометрична база Scopus),               
U-multirank та інші. Рейтинги QS, THE та ARWU складаються за оцінками, які 
виставляються університетам незалежними експертами, рейтинг ScyVerse визначає 
індекс Хірша.  

У 2015 році ОНПУ увійшов до числа 1200 ведучих мирових університетів 
рейтингу U-multirank, який проводився агенціями оцінювання якості освіти з 
Швейцарії, Німеччини та Нідерландів за IT-програмами бакалаврів і магістрів, 
увійшов та отримав право використовувати логотип цього рейтингу. У поточному 
навчальному році ОНПУ вдруге бере участь у цьому рейтингу за освітніми 
програмами з прикладної математики та соціальної роботи. 

У цьому ж році ОНПУ війшов до світового рейтингу університетів GreenMetric, 
який проводився Університетом Індонезії, де посів 160 місце серед понад 300 
учасників, та подав заявку на участь у цьому рейтингу у 2016 р.  

Участь ОНПУ в міжнародних програмах співробітництва. 
У 2015 році ОНПУ відповідно до стратегічного плану розвитку університету на 

2010-2020р.р. успішно брав участь в 19 проектах в рамках багатостороннього та 
двостороннього співробітництва. 
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Показники за 2015 р 

№ п/п Найменування 
програми  

Кількість 
проектів  

Сума 
грантів  

Сума на обладнання і 
модернізацію основних 
фондів  

1. TEMPUS IV 9 598 000 € 157 000 € (Комп'ютери та 
оргтехніка) 

2 ERASMUS MUNDUS 3 256 000 € - 

3 «Румунія-Україна-
Молдова 2007-2013» 1 1 550 000 € 1 430 000 € (Будівлі та об'єкти 

інфраструктури) 

4 Програма сотрудн. 
МЗС Німеччини 1 16 000 € 8 000 € (Комп'ютери та 

оргтехніка) 

5 ERASMUS+ (КА1) 4 200 000€  
(планова) - 

6 ERASMUS+ (КА2) 1 65 000 €  
 ВСЬОГО 19 2 685 000 € 1 595 000 € 

На етапі підготовки проектів університет налагодив співпрацю з партнерами з 
Молдови, Словаччини, Словенії, Болгарії, Румунії, Сербії, Угорщини, Греції, Італії, 
Німеччини, Хорватії, Франції, Вірменії, Португалії, Іспанії, Польщі. 

За показниками участі в проектах програми TEMPUS IV на тлі інших 
університетів України наш університет зробив стрімкий стрибок, перемістившись з 2-
го десятка на 5-у позицію. Ми обійшли при цьому таких «монстрів» в галузі 
міжнародного співробітництва, як Харківський політех, Львівська політехніка, ХНУРЕ, 
Харківський університет ім. Каразіна. А за підсумками останнього 6-го конкурсу 
програми TEMPUS IV за кількістю відібраних проектів ОНПУ розділив 2-3 місце з НУ 
ім. Шевченко, пропустивши вперед тільки НТТУ «КПІ». (Дані національного TEMPUS-
офісу) 

Але, якщо врахувати ще участь в 3-х проектах програми ERASMUS MUNDUS, 
а також активну участь у програмах регіонального транскордонного співробітництва, 
то наш університет напевно увійде до першої трійки в Україні. 

Наприклад, за даними того ж національного TEMPUS-офісу в 2012, 2013, 2014 
роках за програмою академічних обмінів ERASMUS MUNDUS з України поїхало на 
навчання в університети ЄС близько 350 осіб. А, по факту з ОНПУ за трьома 
проектами ERASMUS MUNDUS у той же період були спрямовані 32 студента, 
аспіранта і академічного персоналу, тобто КОЖЕН 10-й студент України, який 
отримав можливість навчання в Європейському інституті представляв Одеський 
політех !!! 

НЕДОЛІК – дуже слабка участь в програмі підтримки наукових досліджень. 
«7-а Рамкова програма», необхідно приділити велику увагу щодо участі ОНПУ 

в наступниці цієї програми «Горизонт 2020» 
Міжнародна літня школа ОНПУ. 
Починаючи з 2011 року ОНПУ відповідно до стратегічного плану розвитку 

університету на 2010-2020р.р. дав старт новому почину – Міжнародній Літній школі 
ОНПУ на базі студентського спортивно-оздоровчого табору (ССОТ) «Чайка». 

За час проведення Літніх шкіл в них брало участь понад 250 слухачів і 
викладачів з України, Німеччини, Білорусі, Італії, Греції, Ірландії, Норвегії, 
Великобританії, Індії та інших країн Європи і світу. 

У 2015 році було завершено проект «Міжнародний студентський центр 
рекреації і туризму. Шлях до здоров'я нації »(ISCRT). 
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Реконструкція ССОТ «Чайка» в рамках проекту ISCRT дозволила підняти на 
новий якісний щабель цілий ряд програм і проектів, що реалізуються в контексті 
Стратегії ОНПУ на 2010-2020гг, таких як: 

• міжнародна літня школа онпу «чайка»; 

• регулярне проведення міжнародних конференцій, семінарів; 

• забезпечення boot-campов для різних молодіжних і професійних організацій і 
т.п. 

Крім цього, наші студенти і співробітники отримали можливість відпочинку в 
оновленій «Чайці» з європейським рівнем комфорту. 

Реалізація даного проекту дозволить здійснювати заходи міжнародного 
масштабу не тільки з Румунією, а й представниками інших країн. 

VI. Кількісні показники наукової та науково-технічної діяльності  
№ 
з/п Н а з в а  п о к а з н и к а   2015 р 

1. Фінансування науково-технічної діяльності  
1.1. Обсяг фінансування із загального фонду, тис. грн., усього, з них: 1933,4 
1.1.1  – фундаментальних досліджень 945,1 
1.1.2  – прикладних досліджень і розробок 988, 
1.1.4  – проведення міжнародних наукових заходів 0 
1.2. Обсяг надходжень до спеціального фонду за результатами наукової та 

науково-технічної діяльності, тис. грн., усього, з них:  
1.2.1  – обсяг фінансування  науково-технічних робіт за госпдоговорами 498,4 
2. Загальна кількість наукових, науково-технічних робіт, які виконувались, за 

рахунок коштів загального фонду державного бюджету, всього, в тому числі: 19 
2.1.  – фундаментальні дослідження 9 
2.2.  – прикладні дослідження  10 
2.3.  – міжнародні наукові заходи 0 
3. Кількість наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-технічні 

послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників (спец. фонд), усього  
3.1.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами 24 
4. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт за рахунок коштів 

загального фонду державного бюджету у звітному періоді, усього, в тому числі: 3 
4.1.  – фундаментальні дослідження 2 
4.2.  – прикладні дослідження 1 
5. Кількість завершених наукових, науково-технічних робіт, договорів на науково-

технічні послуги, які виконувались за рахунок коштів замовників, усього  
5.1.   – наукові, науково-технічні роботи за госпдоговорами 16 
6. Наукові праці  
6.1. Опубліковано монографій 45 
6.1.1 За кордоном  
6.2. Опубліковано підручників  
6.2.1 Усього одиниць, в тому числі: 5 
6.2.2 З грифом МОН 2 
6.3. Опубліковано навчальних посібників  
6.3.1 Усього одиниць, в тому числі: 45 
6.3.2 З грифом МОН 10 
6.4. Кількість публікацій (статей)  
6.4.1 Усього одиниць, в тому числі: 872 
6.4.2 За кордоном 85 
6.4.3 У міжнародних науковометричних базах даних (Scopus) 156 
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НДР студентів 

У ч а с т ь  с т у д е н т і в  у  н а у к о в і й  р о б о т і  

Назва показника наукової 
та науково-технічної 
діяльності ВНЗ 

2010-
2011 

2011-
2012 

2012-
2013 

2013-
2014 

2014-
2015 

Всеукр. студ. Олімпіада  102 60 72 35 
10 дипл. 

72 
17 дипл. 

Всеукр. конкурс студент. 
наукових робіт 45. 49 53 56 

11 дипл. 
74 

17 дипл. 

Конкурс НАН України 9 7. 4. 6 
2 дипл. 

9 
7 дипл. 

Міжнародні конференції 15 8 15 13 
1 диплом 

24 
2 дипл. 

Конкурси - 1 - 5 13 
7 дип.,3 гр. 

Міжнародна Олімпіада 1 15 26 12 
2 дипл. 

8 
2 дипл. 

Міжнародні конкурси - 14 - 7 
1 дипл. 

18 
2 дипл. 

Всеукраїнський конкурс - 18 1 20 
2 дипл. 

8 
2 дипл. 

Всеукр.(Обласна) 
Олимпиада - - - 2 

2 дипл. 
16 

38 дипл. 
Усього: 172 172 171 156 242 

Центр трансферу технологій 
У 2015 році ЦТТ ОНПУ, як структурний підрозділ, проводив свою роботу у 

рамках "Положення про Центр Трансферу Технологій ОНПУ" за наступними 
напрямами: 

• моніторинг і оновлення бази інноваційних розробок ОНПУ, профільні консультації 
з розробниками; 

• проводили і брали участь у підготовці виставок, конференцій, семінарів, форумів; 

• провели оновлення сторінки сайту, тестування роботи сайту; 

• проводять маркетингові дослідження потреб ринку в наукових розробках ОНПУ та 
пошук потенційних замовників НДР; 

• встановлення ділових контактів з підприємствами різних форм власності в Україні 
та за кордоном; 

Протягом 2015 р. ЦТТ ОНПУ було проведено понад 50 заходів, що сприяли 
інноваційному розвитку регіону. 

Пріоритетними напрямами у 2015 році стали наступні: 
1. Робота над проектом створення Центру Енергоефективних Технологій на 

майданчику ОНПУ, спільно з Німецьким товариством міжнародної співпраці GIZ. 
Вирішення поточних питань пов’язаних з проектом; 

2. Моніторинг та впровадження інноваційних розробок, ознайомлення розробників з 
документацією тендерів, що проводяться в Україні; 
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3. Вирішення поточних питань у рамках "Положення про Центр Трансферу 
Технологій ОНПУ". 

Отримано матеріалів та устаткування за партнерськими програмами проекту 
Центру енергоефективних технологій:    

– термопанель – надано компанією "Стандарт";  
– твердопаливні котли – 2 шт. – надано ТОВ "SMEF";  
– стенд із зразками світлодіодних світильників та світлодіодні світильники для 

освітлення приміщення ЦЕТ від компанії V.V.LED, а також тепловий насос, 
газові побутові конденсаційні котли. 

Для потреб ОНПУ — сервер та комп’ютерне устаткування від компанії ZIM 
(Німеччина). 

Засоби, отримані за договорами у 2015 р.: 
за актами виконаних робіт отримано коштів на суму 90˙180 грн. 
Науковий парк  
У підзвітному році було підписано 6 договорів, з них 4 – виконано, а 2 

продовжують діяти у поточному році. 
Загальна сума отриманих коштів – 350˙000 грн. 

VII.  Господарська діяльність  
Відділ головного енергетика 

 На всіх підстанціях введено в дію автоматичні системи контролю обліку 
електроенергії для забезпечення обліку та збереження електроенергії з метою 
економії енергоресурсів. 

 Відновлено високовольтні кабельних траси на обох територіях. 
 Проведено повну заміну електричних мереж та обладнання на військовій 

кафедрі. 
Відділ головного механіка 

 Запроектовано та змонтовано систему пожежної сигналізації Центрального 
матеріального складу. 

 У гуртожитку № 4 виконано переврізку випуску каналізації та повністю замінено 
систему каналізації в підвалі загальною протяжністю 148 пог. метрів. 

 У гуртожитку № 6 проведено повну реконструкцію вводу системи 
водопостачання. 

Експлуатаційно-технічний відділ 
 З метою збереженя будівель відремонтовано 300 кв.м покрівель навчальних 

корпусів підрядниками та 458 кв.м власними силами, що заощадило університету 
167 тис.грн. 

 У 2014-2015 н.р. для створення нової кафедри військової підготовки виконано 
ремонт приміщень 2-го поверху КПО-1 загальною площею 786 кв.м. 

 Робітниками з комплексного обслуговування та ремонту будівель ЕТВ власними 
силами відремонтовано 3˙917,3 кв.м навчальних аудиторій та кабінетів, у тому 
числі 1˙713 кв.м приміщень автокафедри (будматеріалами, придбаними 
кафедрою). 



 39 

 Змонтовано та введено в експлуатацію систему догріву теплоносія у 4-х 
навчальних корпусах. 

 Замінено 26 вікон у гуртожитку № 2. 
 У гуртожитку № 2 відремонтовано покрівлю. 

Студмістечко  
До складу студентського містечка входять 7 гуртожитків, в яких мешкає 3470 

студентів та 17 аспірантів, що разом складає 3487 чоловік та відповідає нормативу  
санітарного паспорту.  

У звітний період у студентському містечку проводився і продовжує 
проводитись комплекс планово-попереджувальних ремонтних та відновлювальних 
робіт силами технічної служби студентського містечка без залучення підрядних 
організацій.  

Так у вересні-жовтні 2015 р. було завершено заміну вітражних вікон на 
металопластикові у коридорах на сходових клітинах гуртожитку № 7 у половині, де 
мешкають студенти ІБРТ з 1 по 9 поверхи у кількості 9 шт., що значно зменшило 
теплові втрати у гуртожитку. Також у серпні-вересні 2015 р. у гуртожитку № 7 було 
виконано ремонт в учбовому класі на 3-му поверсі в свічці ІБРТ, а також на 4,5,6 та 
10-му поверхах в коридорах свічки ІПТДМ та на першому поверсі у загальному холі 
гуртожитку. 

Протягом вересня – листопаду 2015 р. було виконано роботи по заміні вікон на 
сходових площадках на 4-х поверхах у гуртожитку № 6, а у гуртожитку № 5 замінено 
2 балконних вікна з дверями та виконано косметичний ремонт 8-го поверху .  

У серпні-вересні 2015 р. було завершено роботу по заміні вікон у холі на 
першому поверсі у гуртожитку № 4 та розпочато роботу по повній заміні 
магістральних трубопроводів холодної води (майже 400 м) по підвалу гуртожитку.  

У жовтні-листопаді 2015 р. було виконано ремонт приміщень машинного 
відділення ліфтів, камери схову, пральної кімнати та 8-го і 9-го поверхів гуртожитку 
№ 1. Також в період з листопада по грудень 2015 р. було виконано косметичний 
ремонт спортивної кімнати у гуртожитку № 3.  

У вересні – листопаді 2015 р. були також проведені роботи щодо розширення 
дії камер відеоспостереження у гуртожитках № 3, 4 та № 7.  

Розроблено плани ремонтних робіт (капітального та поточного), 
протипожежних заходів на об’єктах студентського містечка. 

Постійно на протязі всього навчального року проводиться планомірна робота 
по розселенню студентів, покращенню їх житлово-побутових та соціальних умов 
проживання у гуртожитках. У кожному з гуртожитків на протязі усього навчального 
року проводяться заходи спрямовані на виховання та становлення студентської 
молоді, пропагування здорового способу життя, фізичного та морального 
формування особистості студентів.  

 

 

Ре ктор  ОНПУ   
Заслужений працівник освіти 
України, д.т.н., професор 

  
 
Г.О.Оборський 
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