
Звіт Піддубної О.О. 

про діяльність на посаді в.о. ректора ОКВНЗ «ІП «Стратегія» 

за період з 02.12.2015 по 30.04 2016 

 

ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

1. Затверджено «Акт узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти у ОКВНЗ «ІП 

«Стратегія» та ліцензованого обсягу» (Акт узгодження) згідно з наказом 

МОНУ від 06.11.2015 № 1151. 

2. Розроблено і затверджено Правила прийому до ОКВНЗ «ІП «Стратегія» 

в 2016 році у відповідності до Умов прийому на навчання до вищих 

навчальних закладів України в 2016 році, затверджених наказом 

Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 2015 року № 1085 та 

зареєстрованих у Міністерстві юстиції України 04 листопада 2015 року 

за №, № 1351/27796, 1352/27797. Правила прийому розміщені на сайті 

інституту. 

3. Затверджено «Положення про приймальну комісію» та відповідно до 

положення у встановлені терміни створено апеляційну, відбіркову, 

предметні та атестаційні комісії для здійснення прийому студентів у 

2016 році. 

4. З метою збільшення контингенту за рахунок набору на перший курс та за 

рахунок перехресного вступу на старші курси проводиться активна 

профорієнтаційна робота із залученням ЗМІ. В зазначений період було 

проведено День відкритих дверей, на якому для майбутніх абітурієнтів, 

зокрема для учнів сільських шкіл регіону, проведено безкоштовне 

тестування за завданнями, наближеними до завдань ЗНО. 

5. Розроблено і затверджено освітні програми підготовки бакалаврів, 

спеціалістів за Переліком спеціальностей 2015 року згідно з вимогами 

ЗУ «Про вищу освіту» та відповідно до Акту узгодження. На основі 

освітніх програм розроблено і затверджено навчальні плани підготовки 

бакалаврів, спеціалістів для набору 2016 року. 

6. Розпочато роботу з організаційної підготовки навчального процесу та 

кадрового забезпечення на 2016/2017 н.р., в тому числі з розробки 

робочих навчальних планів з урахуванням вибіркових дисциплін, 

обраних студентами у відповідності до Положення про вільний вибір 

дисциплін. 

7. Підготовлено акредитацій ну справу за напрямом підготовки 6.030504 

«Економіка підприємства» та спеціальністю 7.03050401 «Економіка 

підприємства». З 21 по 23 квітня в інституті працювала експертна 

комісія, яка за результатами перевірки зробила позитивний висновок і 

справу передано до розгляду в акредитацій ну комісію України. 

Висновки експертної комісії розміщені на сайті інституту. 



8. Завершується робота з підготовки ліцензійної справи для отримання 

ліцензії на підготовку бакалаврів за новою спеціальністю 274 

«Автомобільний транспорт». 

9. Розпочато роботу з моніторингу відкриття нової спеціальності 

«Комп’ютерний еколого-економічний моніторинг». 

10. Розпочато роботу із здійснення підвищення кваліфікації для майстрів 

професійно-технічної освіти навчальних закладів Дніпропетровської обл. 

11. Розроблено проект професійної програми для підвищення кваліфікації 

управлінського персоналу закладів освіти Дніпропетровської обл. 

12. Розроблено проект нової редакції Статуту ОКВНЗ «ІП «Стратегія» 

відповідно до ЗУ «Про вищу освіту». Статут знаходиться на погодженні 

у Департаменті освіти і науки Дніпропетровської облдержадміністрації. 

 

НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

13. За домовленістю про співпрацю з виконкомом Жовтоводської міської 

ради здійснюється розробка стратегії сталого розвитку громади з метою 

підвищення якості життя та добробуту населення за рахунок реалізації 

обґрунтованих структурних реформ, впровадження інвестиційної моделі 

сталого розвитку, комплексного економічного і соціального розвитку 

міста, розвитку громадянського суспільства, підтримання стабільного та 

задовільного стану навколишнього природного середовища. Для цього в 

УкрІНТЕІ науково-педагогічними працівниками ОКВНЗ «ІП «Стратегія» 

зареєстровані науково-дослідні роботи (НДР): 

– Сталий розвиток: соціально-економічна оптимізація територіальних 

виробничих систем (№ 0111U006695); 

– Дослідження формування комплексного системного підходу до 

маркетингової діяльності в умовах становлення та розвитку 

постіндустріальної інформаційної економіки на мікро-, мезо-, макро- та 

мегарівнях (№ 0114U002445); 

– Дослідження напрямів вдосконалення методології та організації 

бухгалтерського обліку господарських засобів та джерел їх формування 

(№ 0106U004148); 

– Моделювання сталого розвитку громади: соціально-економічний та 

інформаційний аспекти (№ 0116U005030). 

14. 15 квітня 2016 року проведено регіональну науково-практичну 

конференцію студентів та молодих вчених «Україна – тернистий шлях 

здобуття держави». 

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

15. Фінансова діяльність здійснюється у відповідності до чинного 

законодавства. Фінансова звітність подається вчасно і з дотриманням 

встановлених вимог. 



16. Заборгованість з виплат заробітної плати, стипендій та оплати 

енергоносіїв відсутня. 

17. Всі закупівлі звітного періоду на суму понад 3000 грн. були здійснені 

через систему електронних закупівель ProZorro. 

 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

18. Виконано плановий ремонт водопроводу, поточний ремонт м’якої 

покрівлі навчального корпусу №1 і господарського блоку. 

19. Розпочато підготовку навчальних приміщень до опалювального сезону 

2016/2017 року. 

20. У лютому та березні 2016 р. Жовтоводським міським відділом Головного 

управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій у 

Дніпропетровській обл. проведена планова перевірка додержання вимог 

нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки. За результатами 

перевірки зроблено висновок про задовільний стан додержання вимог 

нормативно-правових актів та нормативних документів у сфері 

цивільного захисту, техногенної та пожежної безпеки в ОКВНЗ «ІП 

«Стратегія». 

 

 


