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Шановні колеги! 

Минулий навчальний рік був насичений багатьма подіями, які вже за 

традицією представлені в шостому виданні «Літопису ДДАЕУ» (слайд 2). 

Якщо коротко, то за минулий навчальний рік ми: 

- акредитували магістерську програму за спеціальністю: Технології 

зберігання і переробки зерна (слайд 3); 

- 6 наших студентів (слайд 4) стали переможцями і призерами ІІ етапу 

Всеукраїнської олімпіади;  

- 8 студентів (слайд 5) стали переможцями і призерами 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних та гуманітарних наук. 

У 2015-2016 начальному році тільки за денною формою навчання ми  

випустили 651 молодших спеціалістів, 707 бакалаврів, 134 спеціалісти та 296 

магістрів (слайд 6). 

Вступ до вищих навчальних закладів України в 2016 році знову 

підготував ряд принципових новинок для абітурієнтів і приймальних комісій. 

Вступ відбувався за новим переліком спеціальностей, тому добре відомі нам 

«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва» стали 

просто «Агроінженерією», а «Гідротехніка (Водні ресурси)» – «Будівництвом 

та цивільною інженерією». До того ж за всіма освітніми ступенями та 

рівнями (бакалавр, спеціаліст, магістр) спеціальності отримали однакову 

назву. 

Черги біля приймальних комісій зникли завдяки обов’язковості 

електронної подачі заяв школярами. Найбільший резонанс серед навчальних 

закладів і громадськості здобула адресність розміщення державного 

замовлення, коли «місце йшло за вступником» з врахуванням його 



рейтингової оцінки та визначених пріоритетів. Реалізована система 

прогнозовано зумовила зменшення обсягів державного фінансування 

підготовки студентів економічних спеціальностей в нашому університеті, а 

також залишила запитання щодо прозорості розподілу місць. 

Під час вступної кампанії 2016 року вступниками на здобуття 

освітнього ступеня бакалавра до Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету було подано 5290 заяв на денну та 398 заяв на 

заочну форму навчання, на здобуття рівня спеціаліста – 528, на здобуття 

ступеня магістра – 1150 заяв. Все більшої популярності набуває 

«перехресний вступ» за неспорідненими спеціальностями та напрямами 

підготовки. 

Найбільшою популярністю серед абітурієнтів користувалися 

економічні напрями підготовки, а також напрями «Ветеринарна медицина», 

«Харчові технології та інженерія», «Агрономія». Випускники коледжів і 

технікумів найбільшу кількість заяв подали на напрями підготовки 

«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 

«Ветеринарна медицина», «Харчові технології та інженерія». Переважна 

більшість зарахованих – це вступники, що самостійно виявили переконливе 

бажання навчатися на конкретному напрямі підготовки, та вступники, для 

яких навчання в аграрному є «сімейною традицією», що передається від 

покоління до покоління. Подібна тенденція є стабільною і щороку актуалізує 

важливість реалізації факультетами ефективних профорієнтаційних заходів. 

Нашим спільним досягненням варто вважати стабільне виконання 

плану набору на місця державного замовлення за всіма ступенями освіти і 

формами навчання. Виконано план набору на місця державного замовлення 

денної форми навчання (слайд 7) і зараховано 351 здобувач освітнього 

ступеня бакалавр, 277 магістрів і 75 спеціалістів, яких набрали цього року 

останній раз. Студентами заочної форми навчання (слайд 8) за державним 

замовленням стали 23 бакалаври, 82 магістри, 57 спеціалістів.  

 



КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ 

Звітний навчальний рік ми розпочали з штатом 401,25 шт. од., які були 

забезпечені науково-педагогічними працівниками в кількості 469 осіб, з них - 

11% докторів наук, професорів та 51% кандидатів наук, доцентів (слайд 9). В 

цілому по університету частка НПП з науковими ступенями та вченими 

званнями становить 62%, 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 30 

випускових кафедр (слайд 10), серед яких тільки 18 (60%) є докторами наук, 

професорами.  

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Загальний контингент студентів ДДАЕУ (слайд 11) на початок звітного 

навчального року становив 7 тисяч 648 студентів, із яких 72%(5485) – це 

студенти університету і 28% (2163) – студенти наших коледжів. 

Співвідношення контингенту студентів за денною та заочною  формою 

навчання в цілому по ДДАЕУ (слайд 12) складало 67 % (5112) та 33 % (2536 

осіб) відповідно.  

Аналіз якісної підготовки студентів свідчить (слайд 13), що за 

результатами екзаменаційних сесій із майже 3,5 тис. студентів денної форми 

навчання 5% відмінників та 27% (+1%) студентів навчаються на відмінно та 

добре.  

При цьому показники абсолютної та якісної успішності (слайд 14), 

дорівнювали 98 та 72% відповідно при середньому балі 4,0.  

Є у нас певні результати і в навчально-методичній роботі (слайд 15). 

Так за минулий навчальний рік науково-педагогічними працівниками нашого 

університету підготовлено і видано 7 підручників та 37 навчальних 



посібників, в тому числі 8 – із грифом МОН або МАП України, а також 

близько 650 методичних розробок. 

ІНСТИТУТ ДОВУЗІВСЬКОЇ ПІДГОТОВКИ 

В 2015-2016 навчальному році в системі довузівської підготовки 

навчалося 93 слухача (31 % від ліцензованого набору) (слайд 16). Заняття 

проводились зі слухачами 6-ти місячних підготовчих курсах (59 слухачів), 

заочно-дистанційних підготовчих курсів (5 слухачів) і базовому навчальному 

закладі в Нікопольському коледжі для учнів 9-х класів. В приймальну 

комісію ДДАЕУ подали документи 53 випускники Інституту. 

 За конкурсом студентами ДДАЕУ стали 35 випускників інституту 

довузівської підготовки. Серед них 19 студентів на місця державного 

замовлення, 16 – контрактної форми навчання. За рік роботи Інституту 

зароблено 91,5 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.  

 

ІНСТИТУТ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

Інститут післядипломної освіти (слайд 17) за роки існування надав 

другу вищу освіту близько 1 тис. 100 осіб зі спеціальностей «Облік та аудит», 

«Менеджмент організацій і адміністрування» та «Садово-паркове 

господарство». 

 Наразі в інституті проходять перепідготовку 58 осіб (слайд 18). 

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 здійснював набір студентів. 

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 2015 

році було подано лише 8 заяв. 



 Із зменшенням кількості студентів ІПО ДДАЕУ скорочуються і 

фінансові надходження від структурного підрозділу за надані освітні 

послуги. Так, якщо у 2014 році до бюджету вузу було перераховано близько 

956,8 тис. грн., у 2015 році – 727,4 тис. грн., то у 2016 – 260,7 тис. грн. 

 На базі Інституту здійснюється організація підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників, а також навчання за робітничою 

кваліфікацією «Інструктор з індивідуального навчання водінню». У 2015-

2016 навчальному році було підготовлено близько 300 водіїв 

автотранспортних засобів та інструкторів.  

 Основні завдання розвитку Інституту, як структурного підрозділу 

(слайд 19) такі: 

� 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 

Основними пріоритетними напрямами наукової діяльності ДДАЕУ в 

2015-2016 році стали: технології сталого використання, збереження і 

збагачення біоресурсів та покращення їх якості і безпечності збереження 

біорізноманітності, створення та застосування нанотехнологій і технологій 

наноматеріалів, технології моделювання та прогнозування стану 

навколишнього природного середовища, технології раціонального 

використання ґрунтів і збереження їх родючості, технології створення 

молекулярно-діагностичних систем та терапевтичних засобів, ферментних та 



бактеріальних препаратів, найважливіші проблеми фізико-математичних і 

технічних наук (слайд 20). 

У 2015-2016 навчальному році науковцями ДДАЕУ успішно 

реалізовано річне завдання за темою «Збалансований (сталий) розвиток 

агросфери і його технологічне та інформаційне забезпечення в умовах 

техногенно-навантажених територій», що виконувалось на замовлення МОН 

України. (слайд 21). Фактичний обсяг фінансування у 2015 р. становив 

757,292 тис. грн. Також на замовлення МОН України у 2016 році науковці 

ДДАЕУ розпочали працювати над темами БФ-2/2016 «Комплексна 

екологічна оцінка формування лісомеліоративних насаджень в умовах 

техногенно навантажених урболандшафтів», обсяг фінансування становить – 

200 тис грн. та темою БФ-3/2016 «Розробка сучасної концепції структурно-

функціональної організації органів імунного захисту із застосуванням 

молекулярних методів досліджень» з обсягом фінансування – 239,58 тис. грн. 

Науковці Науково-дослідного центру біобезпеки та екологічного контролю 

ресурсів АПК ДДАЕУ виконали госпдоговірних робіт на суму 1426,6 тис. 

грн., за договорами з аграрними підприємствами Придніпровського регіону 

виконано робіт на загальну суму 154,0 тис. грн. За результатами виконання 

науково-дослідних робіт на Науково-дослідному полі ДДАЕУ реалізовано 

сільськогосподарської продукції на суму 293,58 тис. грн. У 2015 році 

науково-педагогічні працівники університету працювали над виконанням 40 

ініціативних науково-дослідних тем. Затребуваними виробниками в 

минулому році були також наукові роботи, за тематикою яких укладені 

договори на загальну суму 215 тис. грн. 

Серед наукових розробок ДДАЕУ найбільш затребуваними для 

виробничників в минулому році були наукові роботи: 

▪ Дослідження біоперешкод в системі водозабезпечення ДП 

Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом». Для 

виконання НДР залучено кошти ДП НАЕК «Енергоатом» Запорізької області. 

▪ Розробка науково-практичних рекомендацій щодо підвищення  



конкурентноспроможності аграрного підприємства. Для виконання НДР 

залучено кошти компанії «Агро-КМР» – сільгосппідприємства з 

французькими інвестиціями. 

▪ Розробка препаратів, лікарських форм та кормових добавок на основі 

біобезпечних торфів України з метою підвищення адаптаційних можливостей 

сільськогосподарських організмів та їх продуктивних якостей. Залучено 

кошти підприємницького сектору. 

▪ Розробка, дослідження властивостей та вивчення можливості 

застосування в конструкціях машин та механізмів аграрного комплексу 

композитів на основі термопластичних і термореактивних в'яжучих, 

армованих нанодисперсними та волокнистими наповнювачами.   

ДДАЕУ має широку мережу міжнародних зв’язків із закордонними 

партнерами в сфері академічної та наукової співпраці. (слайд 22). В 2015 

році було підписано 7 нових угод, які розширили академічне та наукове 

партнерство університету. Станом на 01.12.2015 року загальна кількість 

діючих міжнародних угод складає 20. Географія співпраці: Алжир, Білорусь,  

Іспанія, Італія, Казахстан, Канада (3), Польща (2), Росія (3), Сербія, США, 

Туреччина, Франція (5).  

В 2015 році в рамках вказаних та інших проектів було реалізовано 13 

програм мобільності викладачів в Алжир, Білорусь, Грузію, Іспанію, Канаду, 

Хорватію, Польщу, США, Францію. Більшість візитів мали характер 

наукових стажувань, участь в семінарах, конференціях і фінансувались за 

рахунок приймаючої сторони та грантів.  

До кола наукових пріоритетів в спільних дослідженнях відносяться: 

розвиток кооперації в сфері сільського господарства (спільно з канадськими 

партнерами); розробка та застосування полімерних композитних матеріалів в 

машинобудуванні (спільно з словацькими партнерами); вдосконалення 

методів лабораторних досліджень якості молока (за підтримки «Федерації 

«Обміни Франція-Україна»). 



В 2016 році молоді вчені ДДАЕУ брали участь в конкурсі проектів за 

тематичними напрямами, що відповідають пріоритетам участі України у 

Рамковій програмі Євроcоюзу з досліджень та інновацій "Горизонт 2020". 

Два проекти пройшли конкурсний відбір та будуть фінансуватися  за рахунок 

коштів державного бюджету:  

1. Організаційно-економічні та агроекологічні основи виробництва 

органічної продукції (науковий керівник Андрусевич К. В., к. б. н.); 

2. Розробка методів обробки сировини для ресурсозберігаючих 

технологій переробки сільськогосподарської продукції та підвищення її 

продовольчої безпеки (науковий керівник Миколенко С.Ю., к.т.н., доцент) 

(слайд 23).  

У 2015 році в університеті  функціонувало 3 спеціалізовані вчені ради 

із захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата і доктора 

наук: Д08.804.02 ‒ з правом прийняття до розгляду та проведення захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) 

сільськогосподарських наук за спеціальностями 03.00.16 «Екологія» та 

06.01.01 «Загальне землеробство»; К08.804.03 ‒ з правом прийняття до 

розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня 

кандидата сільськогосподарських наук за спеціальностями 06.02.04 

«Технологія виробництва продуктів тваринництва» та 16.00.06 «Гігієна 

тварин та ветеринарна санітарія».  

Було продовжено повноваження спеціалізованої вченої ради К08.804.01 

(спеціальності: 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності), з правом прийняття до розгляду та 

проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата 

економічних наук. 

Науковцями  ДДАЕУ у 2015-2016 н.р.  було захищено 6 докторських та 

26 кандидатських дисертацій. (слайд 24).  



За результатами проведених фундаментальних та прикладних 

досліджень у 2015-2016 навчальному році видано 25 монографій, 47 

підручників і навчальних посібників, 547 статтей у фахових наукових 

виданнях України, 186 - у міжнародних науковометричних базах даних 

(Scopus, Web of science для соціо-гуманітарних Copernicus) (слайд 25).  

В університеті приділяється особлива увага створенню та охороні 

об’єктів права інтелектуальної власності. В 2015 р. науково-педагогічними 

працівниками ДДАЕУ подано 23 заявки та отримано 58 патентів на винаходи 

та корисні моделі (слайд 26). 

Щорічно на базі університету проводяться міжнародні та всеукраїнські 

конференції, що реєструються в УкрІНТЕІ (слайд 27). У 2015-2016 н.р. в 

ДДАЕУ було успішно проведено 8 міжнародних і 7 всеукраїнських науково-

практичних конференцій. 

Зараз основними завданнями наукової діяльності в університеті є: 

комерціалізація науково-технічних розробок, активізація роботи за 

госпдоговірною тематикою на кафедрах; підготовка запитів у відповідні 

міністерства та відомства на держбюджетне фінансування; застосування 

нових наукових, науково-технічних досягнень в процесі підготовки фахівців 

з вищою освітою (докторів філософії); формування потужного наукового 

кадрового потенціалу наукових шкіл в університеті, здатного забезпечити 

впровадження інноваційних наукових розробок; збільшення наукової 

компоненти в освітньому процесі.  

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 Минулий навчальний рік відзначився певними здобутками 

університету в сфері міжнародної діяльності. 

 В червні 2016 року завершили навчання і отримали дипломи бакалаврів 

34 іноземних студенти з Туркменістану та Грузії, які здобували вищу освіту 

на факультетах обліку і фінансів, менеджменту та маркетингу, на інженерно-

технологічному факультеті (слайд 28). Важливим здобутком є захист 



кандидатської дисертації аспіранта з Алжиру під керівництвом завідувача 

кафедри нормальної та патологічної анатомії професора Гавриліна П.М. 

 Станом на 1 вересня 2016 року в ДДАЕУ навчається 45 іноземних 

студентів з Туркменістану, Азербайджану, Тунісу та інших країн (слайд 29).  

 В 2016 році успішно стартував проект «Подвійний диплом», який 

реалізовує наш університет спільно з Вищою школою управління охороною 

праці в місті Катовіце (Республіка Польща). Влітку 2016 року першу залікову 

сесію склали 4 студенти ДДАЕУ – магістри факультету менеджменту і 

маркетингу та інженерно-технологічного факультету (слайд 30).  

 Міжнародна  мобільність наших студентів та викладачів набуває нових 

форм завдяки підписанню угоди в рамках програми Erasmus+. Під 

керівництвом професора кафедри селекції і насінництва Харитонова М.М. 

ДДАЕУ здобув грант на фінансування наукових та академічних стажувань 

для викладачів і студентів в Університеті м. Жирона (Іспанія). Частина 

гранту вже реалізована, ним скористались 5 викладачів та один студент-

магістрант агрономічного факультету. Наступні стажування плануються на 

другий семестр 2016-2017 н.р. Конкурс буде оголошений міжнародним 

відділом в жовтні 2016 року. 

 Структура відряджень в розрізі факультетів університету в рамках 

міжнародної мобільності науково-педагогічних працівників наведена на 

слайді 31. 

 На базі Навчально-наукового інституту економіки ДДАЕУ в 2015-2016 

роках продовжується реалізація міжнародного проекту з розвитку 

зерносховищ та сільськогосподарських кооперативів в Україні за фінансової 

підтримки Міністерства закордонних справ, торгівлі і розвитку Канади. В 

2016 році магістерську програму «Менеджмент в кооперативах» закінчили 12 

студентів факультету менеджменту і маркетингу, а влітку 2016 року відбувся 

вже третій набір на цю програму.  

Наукові та академічні здобутки ДДАЕУ викликають інтерес у наших 

закордонних партнерів. В 2015-16 н.р. університет з офіційними візитами 



відвідали більше десяти іноземних делегацій з 7 країн світу. Найбільшу 

активність проявили наші партнери з Федерації «Обміни Франція-Україна» 

та колеги з Університету м. Тіарет, Республіка Алжир (слайд 32). В 

результаті візитів були ініційовані нові проекти, встановлені контакти між 

дослідницькими групами та розглянуті нові можливості для співпраці. 

Приємно, що іноземні аспіранти з Алжиру пройшли стажування на 

факультетах ветеринарної медицини, біотехнологічному та агрономічному, 

що підтверджує високий рівень наукових розробок відповідних кафедр. 

 Важливим напрямком діяльності відділу міжнародних зв’язків є 

організація закордонних практик та стажувань для студенті і випускників.  В 

2015-16 н.р. практику за кордоном та стажування пройшли 86 студентів 

ДДАЕУ, що в 2 рази більше, ніж минулого року (слайди 33, 34).  

 Для студентів, які направлялись на закордонну практику та 

стажування, а також для групи викладачів інженерно-технологічного 

факультету протягом 2015-2016 року були організовані курси з вивчення 

англійської, французької та німецької мов, а також курси інтенсивного 

вивчення російської мови для іноземних громадян.  

 

ВИХОВНА РОБОТА 

Протягом 2015-2016 н.р. головні зусилля в організації виховної роботи 

були спрямовані на оновлення змісту, форм і методів духовного становлення 

особистості на основі гуманізації освітнього процесу в стінах університету, 

створення умов для самореалізації його учасників у різних видах творчої 

діяльності. Головною метою цієї роботи є підготовка студентів до 

повноцінного суспільного життя, яке передбачає виконання ролей 

громадянина, трудівника, громадського діяча, сім’янина (слайд 35). 

 Важливою складовою виховного процесу виступає організація 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 країни відстоюють наше право на незалежність та 

мирне життя на рідній землі.  

 У цьому напрямку проведена значна робота щодо надання допомоги 

громадянам України зі східних регіонів у розміщенні їх у гуртожитках, 

зарахування студентів з тимчасово окупованих територій та районів 

проведення АТО (слайд 36). Продовжувала діяти оперативна група по роботі 

з біженцями Донецької і Луганської областей на чолі з головою профкому 

Л.М. Рудаковим. У лютому 2016 р. був проведений мітинг-реквієм «Герої не 

вмирають», присвячений шануванню подвигу Героїв Небесної сотні. 

Представники агрономічного факультету взяли участь у відкритті 

меморіальної дошки в пам’ять про загиблого випускника нашого 

університету старшого лейтенанта Артура Мисківа, яка була розміщена на 

фасаді приміщення Дніпропетровського регіонального інституту державного 

управління при Президентові України. Протягом року студенти університету 

брали участь у різноманітних благодійних та волонтерських заходах таких 

як: «Моя кров рятує життя», «Єдина Україна», «Хто, як не ми» та ін. 

 Важливим напрямком виховної роботи у 2015-2016 р. була робота 

щодо підготовки до 95-річчя з дня заснування Дніпропетровського 

сільськогосподарського інституту, а з 2014 року – Дніпропетровського 

державного аграрно-економічного університету (слайд 37). Наказом ректора 

був створений організаційний комітет з підготовки до відзначення 95-річчя 

ДСГІ–ДДАЕУ, складений план основних загальноуніверситетських виховних  

заходів щодо підготовки до 95-річчя ДДАЕУ, розпочала свою роботу 

ініціативна група щодо збору відеоінтерв’ю з видатними вченими, 

викладачами та випускниками ДДАЕУ. Ця робота проводиться паралельно з 

підготовкою до зустрічі більш значущої події – 100-річчя нашої альма-матер. 

 У березні на засіданні вченої ради ДДАЕУ було розглянуто питання 

національно-патріотичного виховання в університеті, за результатами 

розгляду підготовлено «Методичні рекомендації щодо організації роботи з 



патріотичного виховання в студентських академічних групах». Готується до 

видання «Літопис ДДАЕУ 2015 – 2016 рр.».  

 Постійно проводились заняття психолого-педагогічного семінару, 

Школи кураторів, наради із заступниками деканів з виховної роботи (слайд 

38). Проводились культпоходи по історичних місцях, у театри м. Дніпра, 

відвідування концертів в Домі органної та камерної музики, філармонії, 

екскурсії до Національного історичного музею, Будинку-музею 

Д.І. Яворницького, різноманітних виставок. Перед студентами університету 

виступали  ветерани війни і праці, видатні випускники, представники різних 

релігійних конфесій.   

 Разом із заступниками деканів з виховної роботи, кураторами 

випускаються постійно діючі стінгазети (слайд 39). Значною мірою 

стимулює роботу кураторів проведення конкурсів на кращого куратора, 

кращу студентську групу, кращого студента, тощо. Цього року в номінації 

«Кращий куратор» було визначено ст. викладача Байдак І.І. (факультет 

менеджменту і маркетингу), «Кращою студентською групою» стала група 

МгГМ-1-15 факультету водогосподарської інженерії та екології (куратор ст. 

викладач Ткачук Т.І.).  

 Продовжує свою місію, як осередок просвітницької діяльності, 

духовного спілкування наукова бібліотека ДДАЕУ, якою було проведено у 

звітному році понад 30 комплексних масово-виховних заходів (слайд 40). 

Проведено виставкові заходи, присвячені 20-й річниці Конституції України, 

Дню Державного Прапору, 25-й річниці Незалежності України, 71-й річниці 

звільнення України від німецько-фашистських загарбників, Дню Соборності 

України, Міжнародному дню пам’яті жертв Голокосту, Дню заснування міста 

Дніпра, Всеукраїнському дню бібліотек і т.д. З метою самовдосконалення 

творчих здібностей, пізнання скарбів духовної культури і формування 

високої моралі через прекрасне працюють читацькі об’єднання «Ріднокрай», 

літературна вітальня «Гармонія», літературна студія «Дивослово», музичний 

ансамбль «Дружба», клуб «Родовід». Вони сприяють пожвавленню творчого 



життя в студентському середовищі, залучаючи талановитих студентів, 

підвищують інтелектуальний рівень. 

Діяльність наукової бібліотеки зосереджена на реалізацію науково-

інформаційного забезпечення освітнього процесу, науково-дослідної, 

виховної, управлінської та суспільної діяльності в університеті.  

За підсумками діяльності у 2015 році Національна наукова 

сільськогосподарська бібліотека НААН, як науково-методичний центр, 

визначила колектив наукової бібліотеки ДДАЕУ кращим серед  аграрних 

бібліотек ВНЗ III–IV рівнів акредитації з бібліотечно-інформаційного 

забезпечення навчально-виховного процесу та відзначила колектив Подякою. 

Бібліотечне обслуговування користувачів здійснювалося на 3-х 

абонементах, 7-ми читальних залах (у тому числі, 2-х електронних) з 325 

посадковими місцями, на 2-х філіях в студентських гуртожитках та на 26 

кафедральних бібліотечних пунктах, використовуючи різноманітні 

інформаційні технології, особливо надання  електронних  ресурсів, вільного 

доступу до світового інформаційного простору.  

Основним інформаційним ресурсом  бібліотеки  є електронний каталог, 

який забезпечує студентів і науковців як власними ресурсами так і 

можливістю користування різноманітними базами даних, електронними  

бібліотеками, електронними колекціями наукової періодики. Електронна 

бібліотека нараховує 30 власних БД, обсяг яких складає 236206 записів, в т. 

числі обсяг електронного каталогу складає 125641 записів. 

Постійно проводиться моніторинг та пропонуються до уваги науковцям 

найбільш відомі та корисні ресурси Інтернету: сайти офіційних установ, 

бібліотек України, закордонних бібліотек, потужні портали електронних 

бібліотек, інформаційно-пошукові портали, наявність періодичних видань 

України в наукометричних системах світу, зарубіжні бази даних 

повнотекстових світових ресурсів. 

Для якісного задоволення інформаційних потреб використовували 

комплекс бібліотечних послуг, це: тематичні виставки-перегляди за профілем 



кафедр, виставки нових надходжень, широкий доступ до власних БД та через 

Інтернет, консультування читачів з пошуку необхідної інформації, 

використання електронної пошти для надання інформації тощо. 

З різними категоріями користувачів аспірантами, науковцями, 

вченими-аграріями, викладачами університету, працівниками та 

спеціалістами АПК традиційно проводились інформаційно-масові заходи: 

«Дні спеціаліста», «Дні магістра», «Дні аспіранта» «Дні дипломника», «Дні 

науки», Тижні бібліотеки на факультетах, «Дні молодих викладачів та 

аспірантів», «Дні кафедр», а також культурно-просвітницькі та виховні 

заходи, які сприяли використанню інформаційних ресурсів бібліотеки для 

задоволення інформаційних потреб кожного користувача. Таких заходів на 

допомогу навчальному процесу проведено всього 451, з них інформаційно-

масових – 208 та культурно-просвітницьких – 40. 

Особлива увага була приділена першокурсникам, які з перших днів 

навчання проходять адаптацію на факультетах та в науковій бібліотеці. З 

цією метою спільно з кураторами академічних груп проведено Місячник 

першокурсника «Місія університетської бібліотеки» (слайд 41).  

Позитивному іміджу наукової бібліотеки сприяли проведення 

тематичних кураторських годин за участю кураторів на теми: «Величне місто 

на Дніпрі», «Музичні хвилі Дніпра», «Місто освіти та науки» (до Дня міста), 

«Святе мистецтво – хлібороб», «Вічна музика землі», зустрічі з 

випускниками, провідними науковцями університету (до Дня працівників 

сільського господарства), «Духовний скарб нації», «Дорогами тисячоліть до 

рідної мови» (до Дня української писемності та мови), фестиваль 

студентської поезії та музики «Осінні кольори», «Моя країна – єдина 

Україна» (до Дня Соборності та Свободи України), «Палаючий факел 

пам’яті» (до Дня Перемоги), «Досягнення науки – людині» (до Дня науки), 

Місячник екології «Не дайте вашим душам збайдужіти, в гармонії з 

довкіллям треба жити», Шевченківські читання «Ми чуємо тебе, Кобзарю 

крізь століття», цикл заходів «Чари української пісні», «Засновники 



української поезії», «Сторінки історії ДДАЕУ», «Традиції українського 

народу» тощо, «Релігійні свята України», а також використання веб-сайту, 

матеріали якого розширюють можливості інформаційного обслуговування 

зовнішніх користувачів. 

На масових заходах «Райдуга студентських талантів», «Поезія – окраса 

людської духовності», «З музикою в серці» учасники читацьких об’єднань 

демонстрували свою творчість. В читальній залі періодичних видань 

систематично оформляються виставки творчих студентських робіт. 

Популярністю користуються краєзнавчі матеріали, розміщені на 

стендах та виставках-експозиціях «Дніпропетровський державний аграрно-

економічний університет: сторінки історії», «Аграрна Дніпропетровщина: 

віхи розвитку», «Вони увійшли  в історію аграрної науки» за розділами 

«Пам’ять про вчених ДДАЕУ» та «Вітаємо ювілярів»  

Однією з найважливіших ділянок інформаційно-бібліографічної 

діяльності наукової бібліотеки є традиційне створення власних джерел 

бібліографічної інформації. Впродовж року були видані бібліографічні 

покажчики:  

• Наукові праці вчених Дніпропетровського державного аграрно-

економічного університету за 1922–2014 рр. Підручники, навчальні 

посібники, монографії, збірники наукових праць .– 316с. 

• Проблеми екології та охорони навколишнього середовища.–285с. 

• Професор Свєженцов Анатолій Іванович: біобібліогр. покаж. наук. 

праць за 1968–2007 рр.–101с. 

• Сільськогосподарська кооперація в Україні у контексті її світового 

розвитку (2003-2015) .–46с. 

• Інноваційні методи та технології викладання навчальних дисциплін 

у вищій школі –27 с. 

Також видано: 

• Поезія окрилених сердець: збірник віршів творчих об’єднань 

наукової бібліотеки. – Дніпропетровськ: РВВ ДДАЕУ, 2015. – 107 с. 



Електронні версії наукових бібліографічних посібників представлені на 

веб-сторінці бібліотеки. 

Наукова бібліотека приймала активну участь у підготовці і проведенні 

Міжнародних та регіональних науково-практичних конференцій та інших 

заходів університету, в яких переважала виставкова робота, презентації 

окремих книг учасників конференцій, інформаційні огляди видань, 

повідомлення, консультації тощо. 

Електронні ресурси стали ключовим елементом відкритого 

інформаційного простору в бібліотеці, змінили методику задоволення 

запитів. Значну увагу було звернено на створення нових власних баз даних, 

як: ДДАЕУ: історія і сучасність; «Наукові праці ДДАЕУ»; Електронні 

періодичні видання; Дніпропетровщина (краєзнавство). 

Поповнення вже створених БД: Екологія та охорона 

природокористування; Персоналії; Автореферати; Дисертації; Рідкісні 

видання; Ключові слова; Журнали; Книги; Серіальні видання; Тематичний 

каталог статей; Періодичні видання України в наукометричних системах 

світу та інші.  

Колектив наукової бібліотеки і надалі у своїй  діяльності впроваджує  

досвід  провідних бібліотек для якісного задоволення інформаційних запитів. 

 Значні досягнення студентів маємо у художній самодіяльності (слайд 

42). За підсумками обласного фестивалю-конкурсу «Студентська весна – 

2016» звання лауреатів фестивалю здобули: 

• ансамбль сучасної та народної музики (керівник – Володимир 

Клименко); 

• ансамбль народного танцю «Дніпровські хвилі» (керівник – Святослав 

Горячковський); 

• вокальний ансамбль «Жайвір» (керівник – Галина Линник);  

• духовий оркестр (керівник – Володимир Кійко); 

• Іван Задонцев – соло на саксофоні; 

• Євген Шевченко за відеосупровід заходу. 



 Студенти університету приймають активну участь у студентському 

житті міста та області (слайд 43). У червні 2016 року за підтримки 

Дніпропетровської обласної державної адміністрації пройшов «ІІІ Фестиваль 

народів світу 2016», на якому університет, представляючи країну Китай, 

виборов третє місце. 

 За підсумками щорічного обласного конкурсу «Студент року 

Дніпропетровщини – 2015» переможцем в номінації «Інноваційний прорив 

року» став студент університету – Давид Павлов.  

 Лауреатами у відповідних номінаціях стали: 

- «Лідер студентського самоврядування» – Уляна Шумей; 

- «Митець року» – Ольга Шевченко;  

- «Студентський засіб масової інформації» – АгроTV; 

- «Унікальна номінація» – Олександра Сердюк; 

- «Художня самодіяльність» – Дмитро Морока (Верхньодніпровський 

коледж ДДАЕУ). 

Свій внесок у скарбничку спортивних досягнень університету за 2015-

2016 навчальний рік внесли студенти нашого ВНЗ (слайд 44). Була 

проведена щорічна  Спартакіада ДДАЕУ із 17 видів спорту. У командному 

заліку переможцем стала команда агрономічного факультету, другою стала 

команда факультету ветеринарної медицини, третє місце посіла команда 

інженерно-технологічного факультету. 

Високих результатів досягли спортсмени на обласних, Всеукраїнських 

та міжнародних змаганнях.  

На обласних змаганнях з класичного паеурліфтингу студент 

факультету обліку та фінансів Рядський Андрій посів І місце. На Чемпіонаті 

України з греко-римської боротьби студент факультету ветеринарної 

медицини Дейнеко Андрій посів ІІ місце і виконав норматив Майстра Спорту 

України. У місті Кіровоград (Кропивницький) проходили змагання з легкої 

атлетики у дисципліні десятиборство, студент факультету менеджменту та 

маркетингу Ярохович Сергій став золотим медалістом.  



У лютому студенти ДДАЕУ Пісчана Тетяна (біотехнологічний 

факультет) та Антонов Андрій (інженерно-технологічний факультет) 

представляли Дніпропетровську область на Чемпіонаті України з гирьового 

спорту серед студентів. На урочистому відкритті Тетяні вручили посвідчення 

Майстра Спорту України. У підсумку змагань Антонов Андрій посів друге 

місце у ваговій категорії до 70 кг., а Пісчана Тетяна виборола перше місце.  

У травні 2016р. у м. Порту (Португалія) відбувся Чемпіонат Світу серед 

студентів та Чемпіонат Європи серед дорослих та юніорів з гирьового 

спорту. У складі збірної України гідно виступили наші студенти: 

Антонов Андрій – ІІ місце на Чемпіонаті Світу серед студентів, І місце 

на Чемпіонаті Європи серед аматорів; 

Пісчана Тетяна – І місце на Чемпіонаті Світу серед студентів та І місце 

на Чемпіонаті Європи серед юніорів. 

Свідченням вдалого поєднання процесів навчання і виховання в 

університеті у 2015–2016 н. р. стало розмаїття форм і методів виховної 

роботи, які вже стали візитною карткою нашого навчального закладу (слайд 

45). Це урочиста Посвята у студенти ДДАЕУ, щорічна презентація молодих 

талантів «Дебют першокурсника», проведення конкурсів «Кращий студент 

року», «Краща студентська академічна група ДДАЕУ», «Кращий куратор 

ДДАЕУ», «Кращий студентський гуртожиток і кімната ДДАЕУ» традиційні 

змагання веселих і кмітливих та інші заходи. 

Важливою складовою автономії ДДАЕУ є розвиток громадського 

самоврядування здобувачів вищої освіти (слайд 46). На виконання положень 

ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» в університеті проведена значна 

робота щодо покращення функціонування студентського самоврядування як 

інституту, що забезпечує участь студентів в управлінні навчальним закладом, 

Згідно статті 39 Закону України «Про вищу освіту» на всіх факультетах до 

складу Вчених рад введені представники студентського самоврядування.  У 

березні 2016 року відповідно до вимог Закону була проведена звітно-виборча 

студентська конференція, поновлено склад Комітету у справах сім’ї та 



молоді, а головою КССМ стала студентка Манафова М.І. При деканатах 

діють студентські деканати, студентські ради. Завдяки зусиллям Комітету 

протягом навчального року було проведено між факультетські турніри, 

благодійні фестивалі, ярмарки, квести, ігри, фотоконкурси, паради 

вишиванок, організовано поїздки студентського активу на Всеукраїнський 

форум студентського самоврядування (м. Суми, 22-24 квітня 2016 р.). 

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

У цілому, рівень організації навчально-виховного процесу у 

Дніпропетровському державному аграрно-економічному університеті 

свідчить про те, що важливою умовою розв’язання проблем, що постають, є 

цілісна система підходу до формування особистості молодої людини, кожна 

із складових системи виховання та навчання повинна виконувати свої окремі 

функції і в той же час сприяти досягненню загальної мети вищої школи – 

підготовці фахівця, особистості, котра органічно поєднувала б в собі 

високопрофесійну підготовку з соціально-адаптованою, моральною 

поведінкою та гуманістичним мисленням. 

 

        СТРУКТУРНІ  ПІДРОЗДІЛИ I-II РІВНЯ АКРЕДИТАЦІЇ 

Наразі в підготовці ОКР «Молодший спеціаліст», яка здійснюється в 

шести структурних підрозділах ДДАЕУ 1-2 рівня акредитації, відбуваються 

процеси, які характерні для всієї вищої освіти України. Наші коледжі - це 

творче освітянське середовище, яке забезпечує отриманням базової середньої 

освіти, ОКР «Молодший спеціаліст» та об’єктивно має виховати в молодого 

фахівця навчання вчитися, тобто продовжити освіту далі, оволодіти новою 

інформацією. 

В той же час вступна кампанія 2016 р. (слайд 47) показала зниження 

показника ступеневої освіти в системі «коледж – університет». 

Значно знизило профорієнтаційну роботу керівництво 

Верхньодніпровського коледжу ДДАЕУ (директор Зелений В.М.), 

Нікопольського коледжу ДДАЕУ (директор Череп О.М.) та Ерастівського 



коледжу ДДАЕУ (директор Соколик Н.І.). Нажаль, в 2016р. зараховано в 

університет випускників наших коледжів 153 особи, що на 111 студентів 

менше в порівнянні з минулим роком. Іншими словами - це 4 повноцінні 

академічні групи. 

Проректору з навчальної роботи Волоху П.В., директорам 

структурних підрозділів 1-2 рівня акредитації необхідно вивчити, 

проаналізувати чинники, які зумовили значний відтік потенційних студентів 

університету, зробити висновки та прийняти рішення щодо покращення 

профорієнтаційної роботи. 

В новому навчальному році з урахуванням продовження 

імплементації Закону «Про вищу освіту», внесення змін до його змісту, 

затвердження Законів «Про освіту», початку роботи Національного агентства 

з забезпечення якості освіти, керівництво навчальних закладів має подбати 

про формування досвідченого викладацького складу в коледжах, відповідно 

добитися переформатування освітнього процесу та покращити його якісні 

показники. 

Кадрове забезпечення освітнього процесу в структурних підрозділах 

ще не відповідає вимогам до якісного складу педагогічних працівників. 

Зазначу, що в Нікопольському коледжі та коледжі Електрифікації відсутні 

педагогічні працівники з науковим ступенем (слайд 48). 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 в розділах 

навчальна (Нікопольський, Ерастівський, Новомосковський, 

Верхньодніпровський коледжі) та науково-методична (Нікопольський, 

Верхньодніпровський коледжі) робота. 

Прошу звернути увагу на збільшення якості успішності в Коледжі 

електрифікації та Технологічному коледжі. Кількість студентів які навчалися 

в 2015-2016 н.р. на «відмінно» в цих структурних підрозділах найменша та 



становила 5 і 6 відповідно. Застосування інноваційних форм і методів 

освітнього процесу найбільш плідно впроваджується в коледжі 

Електрифікації та Ерастівському коледжі імені Е.К. Бродського. 

Недоліки минулого опалювального сезону у Коледжі електрифікації, 

Верхньодніпровському та Новомосковському коледжах повинні врахувати, а 

також необхідно виправити прорахунки фінансового забезпечення тепло-, 

водо- та електропостачання навчальних закладів в 2015-2016 опалювальному 

сезоні. Прошу директорів Верхньодніпровського та Новомосковського 

коледжів скорегувати витрати на газопостачання та забезпечити ефективну 

роботу котелень в опалювальний сезон. Планові надходження у структурних 

підрозділах 1-2 рівня акредитації на спецрахунок за тепло-, енергопостачання 

гуртожитків є проблемними. Звертаю увагу бухгалтерів коледжів на 

«приховану» заборгованість за природний газ в минулому опалювальному 

сезоні. Адміністраціям коледжів необхідно забезпечити початок 

опалювального сезону в рекомендовані нормативні терміни! Заступникам 

директора з навчальної роботи слід продумати зміни у графіку освітнього 

процесу в зимовий період 2017 року. 

 

ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Обсяг фінансування (слайд 49) бюджетних коштів за 9 місяців 2016 року 

склав: по загальному фонду 34333,7 тис. грн. У навчальному закладі станом 

на 01.09.16 р. по спеціальному фонду обліковується залишок коштів в сумі – 

15600,7 тис. грн. Протягом 9 місяців 2016 року фактично надійшло коштів по 

спеціальному фонду в сумі 22167,0 тис. грн. Середньооблікова чисельність 

штатних працівників станом на 01.09.16 р. становить 816 осіб. Кредиторська 

заборгованість по заробітній платі та комунальних платежах відсутня.  

За звітний період основна робота була направлена на поліпшення 

матеріально-технічної бази: ремонт оргтехніки, аудиторного фонду і 

гуртожитків. У 2016 році бюджетних коштів на придбання основних засобів 

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



придбано основних засобів на суму 78,9 тис. грн. (в основному оновлення 

бібліотечного фонду).  

Використано на комунальні послуги та енергоносії за рахунок 

бюджетних коштів 1515,2 тис. грн., а за рахунок спецкоштів – 3137,4 тис. 

грн. В цьому році на оздоровлення науково-педагогічних працівників 

виплачено коштів в сумі 577,0 тис. грн., надано матеріальної допомоги 76,6 

тис. грн.; премій – 1297,0 тис. грн.; премій до ювілеїв співробітникам 

університету 20,2 тис. грн. 

Ректорат планує і далі зміцнювати матеріальну базу, але для цього 

потрібні гроші, а їх треба заробляти і раціонально використовувати! 

 

ЗАВДАННЯ НА НОВИЙ НАВЧАЛЬНИЙ РІК 

Основним завданням на перспективу є перебудова освітнього процесу, 

наукової роботи університету у відповідності із Законом України «Про вищу 

освіту». Це завдання стосується кожного. Поступовий 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 освітнього 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, особливо самостійно.  



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 з питань якості 

освіти, 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 України «Про вищу 

освіту». 

                                            Дякую за увагу!   


