
ЗВІТ 

ректора Дніпропетровського державного аграрно-економічного 

університету Кобця А.С.  на зборах трудового колективу  за 

2014 - 2015 навчальний рік 

Шановні колеги! 

Вже більше року на сході України триває війна, яка зламала долі 

мільйонам людей, а число загиблих вимірюється тисячами. Ця війна є 

жорстким випробуванням для нас, українців, на здатність бути єдиним 

народом в своїй єдиній і неподільній демократичній державі! Ці події 

впливають і на діяльність нашого університету і ми повинні пам’ятати, що 

завдяки мужності наших бійців ми маємо можливість працювати, а студенти 

- вчитися.  

Минулий рік пройшов в умовах імплементації нового Закону України 

«Про вищу освіту», а більш детально життя університету буде представлено 

в п’ятому виданні «Літопису ДДАЕУ». 

Отже, за минулий навчальний рік ми: 

- в листопаді 2014 року пройшли чергову акредитацію університету в 

цілому і отримали сертифікат з терміном дії до 01 липня 2024 року;  

- пройшли чергову акредитацію за основними напрямами підготовки і 

спеціальностями; 

- повторно акредитували існуючі магістерські програми; 

- провели перерозподіл ліцензованого обсягу з ОКР спеціаліст на ОКР 

магістр;  

- повторно отримали ліцензію на підготовку іноземців та осіб без 

громадянства за акредитованими напрямами і спеціальностями; 

- вперше ліцензували три нові магістерські програми;  

- 5 наших студентів стали переможцями і призерами ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади;  

- 4 студенти стали переможцями і призерами Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт. 



У 2014-2015 начальному році тільки за денною формою навчання ми  

випустили 717 молодших спеціалістів, 607 бакалаврів, 289  спеціалістів та  

285 магістрів.   

Виконано план набору державного замовлення і зараховано 390 

бакалаврів, 228 магістрів і 105 спеціалістів. Всього ж  студентами 

університету стали більше 1900 вступників: 962 бакалавра (741 на денній 

формі навчання), 640 (425) магістрів, 306 (149) спеціалістів.  

                                              КАДРОВЕ  ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Звітний навчальний рік ми розпочали з штатом 393,25 шт.од., які були 

забезпечені науково-педагогічними працівниками в кількості 457 осіб, з них - 

13% докторів наук, професорів та 52% кандидатів наук, доцентів. В цілому 

по університету частка НПП з науковими ступенями та вченими званнями 

становить 65%, що відповідає встановленим нормативам для акредитації за 

ІV рівнем.  

 Частка сумісників становила близько 8% від загального обсягу штату 

НПП.  

     Не в повній мірі відповідав вимогам якісний склад завідувачів 

випускових кафедр, серед яких тільки 58 % є докторами наук, професорами.  

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Загальний контингент студентів ДДАЕУ на початок звітного 

навчального року становив 8 тисяч 225 студентів, із яких 70% (5746) - це 

студенти університету і 30% (2479) - студенти наших коледжів. 

Співвідношення контингенту студентів за денною та заочною  формою 

навчання в цілому по ДДАЕУ складало  64 (5242)  та 36 (2983) % відповідно.  

Аналіз якісної підготовки студентів свідчить, що за результатами 

літньої сесії із 3260 студентів денної форми навчання 6% (+1%) відмінників 

та 25% (+1%) студентів навчаються на відмінно та добре.  

При цьому показники абсолютної та якісної успішності дорівнювали 97 

та 74% відповідно при середньому балі  4,03.  



 В рамках роботи відділу сприяння працевлаштуванню студентів і 

випускників проводились зустрічі, майстер-класи з провідними  компаніями, 

екскурсії  на кращі підприємства, проходження навчальних та виробничих 

практик. Відділ також займається замовленням і виданням дипломів, 

додатків та  студентських квитків. 

Одним із заходів, який сприяє працевлаштуванню студентів і 

випускників є проведення «Ярмарку вакансій». Учасниками цього заходу 

були більше 35 провідних підприємств та організацій  і 650 студентів. 

На протязі останніх 5 років за цільовими направленнями державного 

замовлення до університету вступило 548 студентів, з якими було укладено 

відповідні угоди. Якщо у 2012 році закінчили навчання та були направлені на 

агропромислові підприємства 156 таких випускників, то в 2015 році 

спостерігалась тенденція до зменшення - 79 осіб. 

Понад 40% випускників були працевлаштовані в сільськогосподарські 

підприємства, 17% працюють в структурах, обслуговуючих аграрний бізнес, 

14% в державних закладах та установах і 6 відсотків в науково-

дослідницьких установах 

Що стосується випускників 2014-2015 н.р., то найвищий відсоток 

випускників, які навчались за цільовими направленнями мають факультет 

механізації сільського господарства (27%), ветеринарної медицини - 24%, і 

агрономічний факультет - 18%. 

ІНСТИТУТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

В 2014-2015  навчальному  році в  системі  довузівської  підготовки   

навчалося 84 слухача (28 % від ліцензованого набору). Заняття проводились 

зі слухачами  6-ти місячних підготовчих курсах  (49 слухачів) і Межівському 

аграрному ліцеї-інтернаті (12 учнів 11 класу і 24 учня – 9, 10 класів). В 

приймальну комісію ДДАЕУ подав документи 41 випускник. 

 За конкурсом студентами ДДАЕУ стали 27 випускників довузівської 

підготовки. Серед них 12 студентів державного замовлення, 11 – контрактної 



форми навчання, 4 стали студентами наших коледжів. За рік роботи 

Інституту зароблено 65,9 тис. грн.. 

 Для поліпшення результатів необхідно вже сьогодні, на початку нового 

навчального року, продовжити роботу по створенню базових навчальних 

закладів ДДАЕУ і філій підготовчого відділення за місцем проживання учнів. 

І я вже говорив на вченій раді, що треба запропонувати підготовчі курси для 

підготовки до здачі ЗНО для бажаючих вчитися на заочній формі навчання. 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Інститут післядипломної освіти за роки існування надав другу вищу 

освіту близько 1 тис. осіб зі спеціальностей «Облік та аудит» та 

«Менеджмент організацій і адміністрування», у червні 2015 року відбувся 

перший випуск фахівців зі спеціальності «Садово-паркове господарство». 

 Наразі в інституті проходять перепідготовку близько 120 осіб.  

Відповідно до нового «Закону України «Про вищу освіту» випускникам вузів 

за ОКР «Бакалавр» дозволено вступ на ОКР «Магістр» за будь-яким 

напрямком, тому за останній рік Інститут не виконує план ліцензійного 

набору і у звітному році конкурс становив в середньому 0,2.  

     За спеціальністю «Садово-паркове господарство» за три роки жодного 

разу не виконано ліцензований обсяг підготовки фахівців. З 50 ліцензованих 

місць найбільше зараховано (24 особи) у рік відкриття спеціальності. У 

поточному році подано лише 5 заяв.  

 Із зменшенням кількості студентів ІПО ДДАЕУ скорочуються і 

фінансові надходження від структурного підрозділу за надані освітні 

послуги. Так, якщо у 2013 та 2014 роках до бюджету вузу було перераховано 

щорічно майже 1 млн. грн., то за 2015 рік, - тільки 420 тис. грн. 

 На базі Інституту  здійснюється організація підвищення кваліфікації  

науково-педагогічних працівників, а також навчання за робітничою 

кваліфікацією «Інструктор з індивідуального навчання водінню». У 2014-

2015 навчальному році було підготовлено близько 220 інструкторів.  



 Завдання щодо розвитку діяльності Інституту післядипломної 

освіти 

 проведення навчання та перевірка знань з питань охорони праці 

керівників, посадових осіб і спеціалістів підприємств Дніпропетровщини; 

 проведення навчання за робочою спеціальністю «Інструктор з 

індивідуального навчання водінню» 

 поліпшення методичного забезпечення навчального процесу через мережу 

Internet; 

 запровадження нових форм підготовки фахівців АПК за сучасними 

технологіями навчання. 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

У звітному році основні напрями діяльності  науковців університету 

були спрямовані на динамічний  розвиток наукових досліджень, підтримання 

і розвиток провідних наукових шкіл та перспективних наукових напрямів.  З 

цією метою в університеті  було створено Інноваційний центр аграрних 

технологій.  Разом з  НДЧ університету  Центром було видано «Каталог 

наукових розробок та послуг, що пропонуються для впровадження та 

використання в виробництві». 

Серед найбільш ефективних досліджень і розробок в звітному році 

можна відзначити: 

– «Розробку посівного комплексу, укомплектованого сошниками, 

що не обслуговуються» (керівник: к.т.н., доцент Деркач О. Д.)  

Розроблені  і  впроваджені  технології   виготовлення  неметалевих 

елементів рухомих з’єднань робочих органів посівних комплексів, які не 

обслуговуються на протязі  всього терміну експлуатації машин.  

НПП кафедри  та  спеціалістами   холдингу  «Агро-Союз»   був 

модернізований  посівний  комплекс, в  результаті  експлуатації   якого  

встановлено РЕКОРД  України у номінації «Наука і технологія».   

– «Розробка лікарських форм та кормових добавок нового 

покоління на основі БАР природного походження та вивчення фізіолого-



біохімічних механізмів їх дії з метою підвищення продуктивності та 

якості продуктів тваринництва» (керівник – к.б.н., професор Степченко 

Лілія Михайлівна). 

За результатами досліджень впроваджено схему використання 

біологічно активної кормової добавки “Гумілід” для покращення 

фізіологічного стану та підвищення рівня м'ясної продуктивності страусів в 

ПрАТ “Агро-Союз”. Новизну розробок підтверджує наявність 2 патентів.  

–– «Ефективність використання баранів олібс та тексель для 

удосконалення продуктивних якостей овець асканійської м'ясо-вовнової 

породи» (керівник: к.с.-г.н., доцент Похил Володимир Іванович) 

Як результат - наказом міністерства АПіП  № 106 від 20 березня 2015 р. 

затверджено Придніпровську м’ясну породу овець (серед оригінаторів 

Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет).  

Щорічно молоді вчені  ДДАЕУ  беруть участь в обласному конкурсі 

проектів «Молоді вчені – Дніпропетровщині».  

В звітному році за результатами конкурсу отримали гранти:  

1. Світлана Миколенко «Отримання хлібопекарської продукції з 

використанням плазмохімічної активної води» грант на суму 40,5 тис. грн.; 

2. Олександр Лебідь «Scientists & Industry connecting platform» - 

грант на суму 40,3 тис. грн.; 

3. Сергій Шевченко «Еколого-технологічні стратегії розвитку 

землеробства» - грант на суму 37,6 тис. грн.; 

4. Наталья Пономаренко «Розробка і впровадження машини для 

посіву сидератів з метою вирощування органічної продукції» - грант на суму 

32,7 тис. грн. 

Призером  конкурсу «Кращий  молодий  вчений  Дніпропетровської  

області» за технічним напрямом став Пугач Андрій Миколайович. 

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 17 липня 2015 року № 

737-р доценту кафедри фінансів Безусу Роману присуджено Премію Кабінету 

Міністрів України у номінації «За наукові досягнення». Частину грошової 



премії  Роман Миколайович передав сім’ї воїна, який загинув в АТО, а решту 

– на ліки та військову амуніцію захисникам України.  

Щороку науковці університету беруть участь в конкурсному відборі 

проектів наукових досліджень, що виконуються за рахунок коштів 

державного бюджету. Участь в такому конкурсі в 2014 році забезпечило 

фінансування комплексної тематики «Збалансований (сталий) розвиток 

агросфери і його технологічне та інформаційне забезпечення в умовах 

техногенно-навантажених територій» в розмірі 1448,34  тис. грн., з них на 

2015 рік виділено 724,17 тис. грн. (науковий керівник теми – професор 

Анатолій Степанович Кобець, відповідальний виконавець проекту доцент 

Величко Олександр Петрович). 

В оголошеному конкурсі на отримання держбюджетного фінансування 

фундаментальних і прикладних тем на період 2016-2018 рр. прийняло участь 

18 проектів,  в тому числі: 

- Навчально-науковий інститут економіки – 4 

- Інститут біотехнології та здоров’я тварин – 6 

- Агрономічний факультет – 5 

- Факультет механізації сільського господарства – 2 

- Еколого-меліоративний факультет – 1. 

Вдало пройшли перший етап конкурсу, затверджені на НТР та Вченій раді 

ДДАЕУ – 13 проектів: 

- Навчально-науковий інститут економіки – 3 

- Інститут біотехнології та здоров’я тварин – 3 

- Агрономічний факультет – 4 

- Факультет механізації сільського господарства – 2 

- Еколого-меліоративний факультет – 1. 

Проекти внесено до електронного реєстру. Зараз проходить другий  

етап конкурсу, результати стануть відомі пізніше.  



Основним джерелом фінансування наукових досліджень в 2014-2015 

н.р. була госпдоговірна тематика. Науковцями університету виконано робіт 

всього на загальну суму 338,6 тис. грн. 

Слід зазначити, що протягом останніх років найбільш активним 

центром комерціалізації науково-технічних розробок за вимогами МОН є 

НДЦ біобезпеки та екологічного контролю ресурсів АПК (керівники 

проф. Гаврилін Павло Миколайович та проф. Масюк Дмитро Миколайович). 

Результат діяльності  науковців по факультетах наступні:  

- Агрономічний факультет (госпдоговори та реалізація продукції 

дослідного поля)  – 43 тис. грн. 

- Факультет механізації сільського господарства – 74,5 тис. грн. 

- Науково-навчальний інститут економіки – 44,5 тис. грн. 

- Біотехнологічний факультет – 10 тис. грн. 

- Факультет ветеринарної медицини  - 138,6 тис. грн. 

- Еколого-меліоративний факультет – 28 тис. грн. 

        Але на сьогодні переважна більшість наукових робіт є ініціативними 

роботами науковців кафедр, які виконуються за рахунок годин 

індивідуального плану викладача і які практично не мають впровадження, а 

значить і не приносять жодної копійки в касу університету!!!  

У звітному році науковцями університету видано 40 монографій та 23 

підручники. Крім того, працівниками університету опубліковано 623 

наукових фахових статей та 793 тез доповідей на міжнародних, державних, 

обласних та інших конференціях.  

В звітному  навчальному  році  відкрита спеціалізована вчена  рада  

К 08.804.03 з захисту кандидатських дисертацій за  двома спеціальностями - 

06.02.04 «Технологія виробництва продуктів тваринництва» та - 16.00.06 

«Гігієна тварин та ветеринарна санітарія». 

Протягом 2014-2015 н.р. продовжила роботу  спеціалізована вчена рада                 

Д 08.804.04 з правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертацій  на здобуття  наукового ступеня доктора та кандидата 



сільськогосподарських наук зі спеціальностей 06.01.01 – «Загальне 

землеробство» та 03.00.16 – «Екологія». 

Наразі в університеті проходять підготовку 69 аспірантів, з них 62 – на 

бюджетній основі. В докторантурі - 3 докторанти. Здобувачами працюють 20 

співробітників. До наукового керівництва аспірантами і здобувачами 

залучено 24 доктори і 20 кандидатів наук.  

За 2014-2015 навчальний рік аспірантами і здобувачами ДДАЕУ 

захищено 17 кандидатських і 3 докторських дисертації.  

В звітному  році університетом проведено  6 Міжнародних та 5 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій, в роботі яких взяли участь 

науковці  понад 60 наукових установ України та світу.    

В  звітному році науково-педагогічними працівниками  ДДАЕУ подано 

52 заявки  та отримано 49  патентів на винаходи та корисні моделі. 

На даному етапі першочерговими завданнями є: 

1. комерціалізація науково-технічних розробок, активізація робіт за 

госпдоговірною тематикою; 

2. підготовка запитів на держбюджетне фінансування;  

3. застосування нових наукових, науково-технічних знань під час 

підготовки фахівців з вищою освітою; 

4. формування сучасного наукового кадрового потенціалу, здатного 

забезпечити розробку та впровадження інноваційних наукових розробок; 

5. збільшення наукової компоненти у навчальному процесі.  

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Міжнародна діяльність відіграє в житті університету все більшу роль.  

Адже  розширення міжнародних зв’язків не лише підвищує імідж 

університету, а й приносить вагомі фінансові результати.  

 В 2014 році  завершена процедура ліцензування підготовки іноземних 

громадян за акредитованими напрямами і ми прийняли на навчання майже 

100 іноземних студентів. Станом на 1 вересня 2015 року в ДДАЕУ навчається 

89 іноземних громадян, з яких 50 осіб – студенти денного відділення.  



 В 2015 році дипломи ДДАЕУ отримали 10 іноземних громадян, двоє 

іноземців закінчили аспірантуру. В цілому за минулий рік, іноземні студенти 

принесли в бюджет університету понад 1,4 млн. грн.  

Ще одним результатом є отримання  міжнародних цільових грантів на 

проведення досліджень в рамках проекту з  розвитку зерносховищ та 

сільськогосподарських кооперативів в Україні за фінансової підтримки 

Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади. За  конкурсом 

було відібрано три проекти, кожен з яких буде профінансовано в 2015-16 н.р. 

по 50 тис. грн. Гранти отримали викладачі кафедр маркетингу, менеджменту 

і права, менеджменту організацій, обліку і аудиту. В дослідженнях будуть 

приймати участь і студенти-магістри ННІЕ.  

В 2014-15 н.р. в рамках зазначеного проекту було відкрито 

магістерську програму «Менеджмент в кооперативах», в 2016 році дипломи 

отримають перші 13 випускників програми. В 2015 році на перший курс 

магістерської програми вступили вже 20 осіб.  

Наукові та академічні здобутки ДДАЕУ викликають інтерес у наших 

закордонних партнерів. В 2014-15 н.р. університет відвідали Перший 

секретар Посольства Південно-Африканської Республіки в Україні Віш 

Бадал, гості з Франції (FEFU), Іспанії, Португалії, Польщі. За минулий рік 

викладачі з США, Канади і Франції проводили також лекції та курси для 

наших студентів.  

Міжнародна мобільність є одним з критеріїв для оцінки кваліфікації 

викладачів університету та науковців. В 2014-15 н.р. грант на стажування в 

Університеті Охайо (США) отримала викладач кафедри маркетингу Величко 

О.М.; аспірант кафедри водних біоресурсів та аквакультури Онищенко О.М. 

проводила наукові дослідження в Інституті Ірвіна Каліфорнійського 

університету (США).  

 У 2014-15 н. р. закордонну  практику та  стажування  пройшли  48 

студентів, що на 50 % більше, ніж минулого року. 



 Таким чином, за сукупністю показників міжнародної діяльності в 2014-

15 н.р. можна сказати, що: 

- на факультеті обліку і фінансів навчається найбільша кількість 

іноземних громадян; 

-  студенти біотехнологічного факультету приймають саму активну 

участь в закордонних практиках і стажуваннях;  

- викладачі агрономічного факультету та факультету ветеринарної 

медицини найбільш успішні з точки зору міжнародної мобільності; 

- факультет менеджменту і маркетингу є лідером за отриманими       

грантами. 

ВИХОВНА РОБОТА 

Особливістю виховного процесу  у звітному періоді виступало те, що 

його організація будувалася з урахуванням вкрай складної суспільно-

політичної ситуації в нашій державі. Колективу довелось спрямувати зусилля 

на організацію заходів, пов’язаних із посиленням роз’яснювальної роботи 

щодо збереження цілісності України, консолідації національної єдності, 

недопущення протистояння у суспільстві, збереження спокою і витримки, 

проведенні благодійних акцій і заходів, спрямованих на підтримку 

військовослужбовців, які сьогодні на Сході відстоюють наше право на 

незалежність та мирне життя на рідній землі.  

 Проведена значна робота щодо надання допомоги громадянам України 

зі східних регіонів, зарахування студентів з тимчасово окупованих територій 

та районів проведення АТО. Діє оперативна група по роботі з біженцями 

Донбасу на чолі з головою профкому Л.М. Рудаковим. У червні 2015 р. 

відкрито дошку пам’яті випускників університету, які віддали своє життя 

заради збереження державного суверенітету та територіальної цілісності 

України.  Комітет у справах сім’ї та молоді спрямовує студентську ініціативу 

на допомогу військовослужбовцям, які проходять курс лікування у лікарні ім. 

Мечникова, започатковано акцію «Добра справа», проводяться благодійні 



акції для збору коштів на закупівлю обладнання для бійців АТО, допомогу 

сім’ям загиблих випускників і ін.  

 Постійно проводились заняття психолого-педагогічного семінару, 

Школи кураторів. Проводились різні культпоходи та екскурсії, конкурси.  

Цього року в номінації «Кращий куратор» було визначено старшого 

викладача кафедри вищої математики Кузьмінову Л.В., «Кращою 

студентською групою» стала група МгОА-1-14 (куратор Васильєва Л.М.).   

 Продовжує свою місію, як осередок просвітницької діяльності, 

духовного спілкування наукова бібліотека ДДАЕУ, якою було проведено у 

звітному році понад 30 комплексних масово-виховних заходів і яка знову 

визнана кращою серед бібліотек аграрних навчальних закладів України!      

Тут працюють читацькі об’єднання «Ріднокрай», літературна вітальня 

«Гармонія», літературна студія «Дивослово», музичний ансамбль «Дружба», 

клуб «Родовід». 

 У квітні 2015 року викладачами кафедри філософії, соціології та історії 

підготовлено та проведено Регіональну науково-практичну конференцію 

«Формування загальнолюдських та патріотичних цінностей у студентської 

молоді». При кафедрі діє  краєзнавчий  клуб  «Джерело» та дискусійний клуб 

«Діалог». 

 Значні досягнення студентів у художній самодіяльності. За підсумками 

обласного фестивалю-конкурсу «Студентська весна – 2015»,  звання 

лауреатів фестивалю здобули: 

 ансамбль сучасної та народної музики (кер. – В. Клименко); 

 духовий оркестр (кер. – В. Кійко); 

 вокальний ансамбль «Жайвір» (кер. – Г. Линник); 

 ансамбль народного танцю «Дніпровські хвилі» (кер. – 

С. Горячковський). 

 учасниця студії театрального мистецтва Ольга Шевченко (кер. – Є. 

Швайкін); 



 виставка образотворчого та декоративно-прикладного мистецтва 

(відповідальні О. Поплавський та А. Братчик).  

У минулому навчальному році була успішно проведена Спартакіада 

ДДАЕУ із 18 видів змагань, переможцем якої стала команда факультету 

механізації сільського господарства.   

Збірна команди ДДАЕУ з футболу посіла ІІІ загальнокомандне місце у 

фінальних змаганнях Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів 

аграрних вишів у Харкові. Також посіла І загальнокомандне місце серед 

студентів вищих навчальних закладів Дніпропетровської області. 

Синенко Микита, студент агрономічного факультету, на Чемпіонаті 

України з кікбоксингу серед юніорів зайняв I місце. 

Збірна ДДАЕУ з гирьового спорту у змаганнях серед студентів вищих 

навчальних закладів Дніпропетровської області, посіла І загальнокомандне 

місце. В індивідуальному заліку студент Козир Владислав (агрономічний 

факультет) посів третє місце, Антонов Андрій та Овсієнко Максим 

(факультет механізації сільського господарства) – перші місця, Дуднік Сергій 

та Піщана Тетяна (біотехнологічний факультет) посіли перші місця.  

У квітні 2015 року в Грузії Чемпіоном Європи став випускник 

агрономічного факультету, аспірант Олег Прошак (тренер – старший 

викладач кафедри фізичного виховання М.О. Прядка).  

Студент факультету механізації сільського господарства Антонов 

Андрій  на Чемпіонаті України з гирьового спорту серед вищих навчальних 

закладів посів ІІІ місце (тренер Татарчевський О. О.).  

 Студент факультету менеджменту і маркетингу Сергій Ярохович в 

лютому 2015 року виборов друге місце на чемпіонаті України з легкої 

атлетики серед дорослих та молоді, а в липні 2015 р.  посів перше місце на 

літньому чемпіонаті України з легкої атлетики в десятиборстві.  

Свідченням вдалого поєднання процесів навчання і виховання в 

університеті у 2014-2015 н. р. стало розмаїття форм і методів виховної 

роботи. Це урочиста Посвята першокурсників у студенти, щорічна 



презентація молодих талантів «Дебют першокурсника», проведення 

конкурсів «Кращий студент року» та інші заходи. 

Важливою складовою автономії ДДАЕУ є розвиток громадського 

самоврядування здобувачів вищої освіти. Завдяки зусиллям Комітету і 

справах сім’ї та молоді протягом навчального року було проведено турніри, 

квести, ігри, фотоконкурси, паради вишиванок, організовано поїздки 

студентського активу на Всеукраїнський форум студентського 

самоврядування (м. Суми, 24-26 квітня 2015 р.), а також Міжрегіональний 

молодіжний форум «Молодь для України» (м. Кременчук, 5-7 червня 2015 

р.). Протягом року активно діяло студентське «Радіо-АГРО», «Агро-TV». За 

поданням Комітету найактивніші студенти (більше 70 осіб) відпочили на базі 

«Колос» в Кирилівці 

         Але, незважаючи на все позитивне в організації навчально-виховного 

процесу, в роботі на цьому напрямку існують суттєві недоліки, яких треба 

позбутися в подальшому: 

1. Мають місце  прояви  елементів  формалізму у  роботі  окремих  

заступників деканів з виховної роботи, ради кураторів, окремих кураторів. За 

самоусунення від виховної роботи у гуртожитках отримав догану  

Гаврюшенко О.О., який був також звільнений від обов’язків заступника 

декана з виховної роботи. Також звільнені з роботи коменданти гуртожитку 

№ 6 та № 3 та №4. 

 2. Не досягнуто систематичної, ефективної роботи студентських рад 

гуртожитків, в першу чергу по збереженню енергоносіїв, ліквідації пагубних 

звичок, пропаганді здорового способу життя. 

        СТРУКТУРНІ  ПІДРОЗДІЛИ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 

В шести коледжах органічно поєднується достатньо серйозна 

теоретична та практична підготовка молодших спеціалістів за 11 напрямками 

Але зазначу, що згідно з Законом України «Про вищу освіту» останній 

прийом на здобуття вищої освіти за ОКР молодшого спеціаліста проводиться 

у 2016 році. Крім того, з 2016 р вступ до університету випускників коледжів 



буде тільки за результатами ЗНО! Виходячи із цього ми повинні будувати 

стратегію нашого співробітництва.  

 Тому директори коледжів повинні приступити до підготовки освітніх 

програм для підготовки фахівців за ОКР молодший бакалавр в строки, 

передбачені Законом.  

 Кадрове забезпечення освітнього процесу в структурних підрозділах 

ще не відповідає вимогам до якісного складу педагогічних працівників. 

Зазначу, що в Технологічному, Нікопольському коледжах і коледжі 

Електрифікації відсутні педагогічні працівники з науковим ступенем. 

Керівники коледжів повинні протягом цього та наступного навчальних років 

збільшити кількість викладачів-методистів і спеціалістів-вищої категорії.  

Зазначу, що при практично рівних кадрових характеристиках в 

структурних підрозділах ще не досягнуто ефективної роботи з навчальної 

роботи (Нікопольський, Ерастівський Новомосковський, 

Верхньодніпровський коледжі) та науково-методичної (Нікопольський, 

Верхньодніпровський та коледж електрифікації).  

Прошу звернути увагу на збільшення якості успішності в 

Новомосковському, Ерастівському та Технологічному коледжах. 

 Виходячи з наведених даних вступної кампанії в 2015 році рекомендую 

заступникам директорів з навчальної роботи, кураторам груп, викладачам 

проводити спільну постійну роботу з метою підготовки студентів коледжів 

до незалежного оцінювання знань в 2016 році. 

Але і в 2015 році незадовільні показники вступної компанії в системі 

«коледж-університет» для Верхньодніпровського, Ерастівського, 

Нікопольського та коледжу Електрифікації. Дещо кращі показники  в 

Технологічному та Новомосковському коледжах.  

 Недоліки минулого опалювального сезону у коледжі Електрифікації,  

Верхньодніпровському коледжі повинні врахуватися, а також необхідно 

виправити деякі прорахунки фінансового забезпечення тепло-водо-та 

електропостачання коледжів.  



 Прошу директорів Верхньодніпровського та коледжу електрифікації 

скорегувати витрати на газопостачання та забезпечити ефективну роботу 

котелень в опалювальний сезон. Планові надходження у 

Верхньодніпровському коледжі та коледжі електрифікації на спец рахунок за 

теплоенергопостачання є проблемними. Прошу звернути увагу бухгалтерів 

коледжів на «приховану» заборгованість за минулий опалювальний сезон. 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Декілька слів про матеріальну базу і фінанси. Обсяг фінансування 

бюджетних коштів за 9 місяців 2015 року склав: по загальному фонду 

31429,0 тис. грн. У навчальному закладі станом на 01.09.15 по спеціальному 

фонду обліковується залишок коштів в сумі – 15500,6 тис. грн. Протягом 9 

місяців 2015 року фактично надійшло коштів по спеціальному фонду в сумі – 

20203,9 тис. грн. Середньооблікова чисельність штатних працівників станом 

на 01.09.15 становить 838 осіб. Кредиторська заборгованість по заробітній 

платі та комунальним платежам відсутня.  

За звітний період основна робота була направлена на поліпшення 

матеріально-технічної бази: ремонт оргтехніки, аудиторного фонду і 

гуртожитків. На 2015 рік бюджетних коштів на придбання основних засобів 

та ремонтів не було виділено, а за рахунок зароблених нами спецкоштів  

придбано основних засобів на суму 90,4 тис. грн.  

Використано на комунальні послуги та енергоносії за рахунок 

бюджетних коштів 1571,2 тис. грн., а за рахунок спецкоштів 2005,7 тис. грн. 

В минулому навчальному році на оздоровлення науково-педагогічних 

працівників виплачено коштів в сумі 976,2 тис. грн., надано матеріальної 

допомоги 24,5 тис. грн.; премій – 21,8 тис. грн. 

Ректорат планує і далі зміцнювати матеріальну базу.  Але для цього 

потрібні гроші, а їх треба заробляти і раціонально використовувати! 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ НА НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Основним завданням на перспективу є перебудова навчально-

наукового процесу університету у відповідності із Законом України «Про 



вищу освіту». Це завдання стосується кожного. Перехід від 900-годинного 

навчального навантаження до 600 годин потребує від кожного НПП 

перебудову свого робочого процесу. У звільнені години загального робочого 

часу кожен НПП повинен результативно займатися науковими 

дослідженнями і використовувати їх як елемент навчального процесу.  

На жаль сьогодні середня школа не тільки не дає достатні знання 

випускникам, але й не навчає вчитися. Це завдання навчити студента вчитися 

лягає на наші плечі. Для цього кожному НПП необхідно відпрацювати свою 

систему поточного контролю якості навчання кожного студента, давати 

індивідуальні завдання, призначати адресні консультації, на яких студент 

повинен доповідати перед викладачем і студентами про результати виконаної 

курсової роботи та по матеріалах, які не входять до аудиторного вивчення, 

але є необхідною частиною знань, умінь, навичок майбутнього фахівця.  

 Форми можуть бути різні, але мета одна – підвищити якість підготовки  

кожного студента, змусити його постійно працювати.  

Досить часто якість підготовки випускників негативно оцінюється 

виробниками і на ці зауваження треба реагувати. На мій погляд недоліки в 

підготовці майбутніх фахівців зумовлені дією наступних чинників: 

- незнання і нерозуміння викладачами потреб майбутньої діяльності 

випускників; 

- небажання бізнесу приймати участь в практичній підготовці студентів; 

- байдужість самих студентів до майбутньої професії. 

     Для вирішення цих проблем необхідно перш за все налагодити дієве, не 

формальне стажування  НПП, і перш за все випускаючих кафедр, на сучасних 

агропідприємствах. А ще краще, якщо ці стажування будуть співпадати з 

науково-дослідною роботою в господарствах. Далі - з першого курсу 

студенту необхідно довести дорожню карту становлення фахівцем, щоб він 

розумів, для чого потрібно вчити ту чи іншу дисципліну. І на останньому 

курсі – які перші кроки випускника в тому чи іншому господарстві на 

початку своєї роботи, щоб він був уже психологічно готовий до самостійної 



роботи. Згідно «Закону про вищу освіту» нам необхідно створити свою 

систему контролю якості підготовки фахівців, адже якість підготовки буде 

контролюватися незалежним національним Агентством, яке буде робити 

висновки про подальшу діяльність університету.  

     Так-що попереду багато роботи! І головне – закінчити організаційний 

перехід кожним НПП до роботи в умовах нового «Закону провищу освіту». 

Адже незнання закону не звільняє від відповідальності перед законом! 

                                             Дякую за увагу!   

 


