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ректора Одеського державного аграрного університету 
Корлюка Сергія Сергійовича про виконання умов контракту в 2015 році

Як державний заклад освіти Одеський державшій аграрний університет 
провадить свою діяльність відповідно до Конституції України, Законів України 
«Про вищу освіту», «Про освіту», «Про наукову та науково-технічну 
діяльність», Державної програми «Освіта XXI століття», нормативних та 
розпорядник документів Міністерства аграрної полі гики та продовольства 
України і Міністерства освіти і науки України, а також у відповідності до 
Статуту у н і вере итету

Навчальний заклад має у своєму складі 25 кафедр, які працюють при 5 
факул ьтетах: агробютехнол огі иному; землевпорядну вам ня; економічному; 
технології виробництва, переробки продукції тваринництва та аграрної 
інженерії; ветеринарної медицини. Крім цього, навчальний процес в 
університеті здійснюють 3 загальноосвітні кафедри; української та іноземних 
мов; філософії, історії і політології; БЖД і фізичного виховання.

До структури університету належить навчально-виробнича ветеринарна 
клініка, відділення піедядипломної освіти, відділ підвищення кваліфікації та 
сприяння працевлаштуванню випускників, підготовче відділення, відділ по 
роботі з іноземними громадянами, центри практичної підготовки (філії кафедр), 
навчальні лабораторії, аспірантура, науково-дослідні лабораторії, 
фундаментальна бібліотека, музей, редакційно-видавничий відділ, культурний 
центр, студентський оздоровчий табір '*Л\'КОМОр1 * * * 5я'\

1, Організаційна робота
1,1 За гал ьн і в ідеш о сті
Наявна матеріально-технічна база постійно розвивається і

удосконалюється. Особлива увага при цьому звертається на підвищення рівня 
комп'ютеризації навчального процесу, поліпшення забезпечення студентів 
навчальною літературою і фаховими періодичними виданнями.

З метою підвищення об’єктивності оцінювання знань студентів постійний 
контроль за ходом навчального процесу, проведенням екзаменаційних сесій, 
забезпеченням належного порядку під час іспитів здійснює ректорат 
університету. Ректорат працює за погодженим І затвердженим планом роботи 
на кожний семестр навчального року.

В університеті діє колегіальний орган Вчена рада. Засідання Вченої 
ради за звітній період проводились згідно планів її роботи, які було прийнято 
25 вересня 2014 року (протокол №  І)та  01 жовтня 2015 року (протокол № І), 
всього було проведено 10 засідань

ЗВ/Т 
ректора Одеського державного аграрного ушверснтету 

Корлюка Серг!я Серг.йовичо про виконання у.мов контракту в 2015 рои] 

Як лсржавний знклал освгги Одсський лержавний аграрний уишсрсигет 
провалить свою шялыисть вшювшпо до Ковституцп Укрвши, Закошв Украши 
«Про вишу освпу», «Про освпу», «Про наукову та иауково-технтчну 
шяльнгсть», Державиог програми «Освгга XXl столптя», нормагивних та 
розпорялних локуменл iв r,..,1iнicтcpc I ва аграрно] пол: I ики 1 а проловольсгва 
Укра1·1111 i Мппстсрства освпи i 11ауt--и Украши, а також у вглповшност: ;1.0 
Статуту унгверситету. 

Навчальний заклап мае: у своему склал] 25 кафедр, якi працюютъ при 5 
факультетах: агробютсх: юлоп ч ному; зсмлевпорядкувапня: скопом i 111 гому: 
тсхнологп виробництва, псрсробки пролукш: тваринницгва та аграрно! 
шженери; ветеринарно; мсдицини. Крiм цього, навчальн н11 процес в 
унтверситеп зшйснююгь 3 загальноосвпн! кафедри: украьнськог та шозенних 
мов: фшософй, [сторп' 1 полполопг; Б)КЛ i фгзичного виховання. 

До структури унзверсигету напежить навчально-виробнича ветеринарна 
кшнгка, вшшлення шсяялипломио: освпи. вщшл пшвишсння квалиржаш! та 

. . . . . . 
сприяння працсвлаштуванню випускникш, пэлготовче вщдшення, вшдш по 
робоп з шоземними громадянами, ценгри практично] пшготовки ( фi;1i:i кафедр), 
навчальн: лабораторп, асшрангура. науково-дослшн: лабораторп, 
фундаментальна бтблютека, музей. рслакшйно-видавничий ui;1.:1j:1. кульгурний 
центр, стулентський озлоровчий 1а61р "Лукомор'н". 

1. Оргяшзашйна робота 
1.1 Загальн] l!iJ .. IOMOCTi 

Наявна матсртально-техшчиа база поспйно розвивасгься i 
удосконапюсться. Особлива увагв при цьому звергаеться на пглвншсння ргвня 
комп 'ютеризацп навчального пронесу. полшшенвя забезпсчення студенпв 
иавчальною лггературою j фаховими перюцичними виланнями. 

З ме1'0Ю гилвишення обсктивносп ошнювання знан1, стуненпв поспйний 
контроль за ходом навчального процесу. проведениям екзаменашйних сесгй, 
забсзпечснням налсжиого порядку 111.:t час iспнтiв зшйснюг ректорат 
унтвсрситегу. Ректорат працюг за rю10,Ji1.:�11ш1 1 загвсрджсннм планом роботи 
на кожний семестр навчального року. 

В ушвсрситеп .цс колспальний орган Вчсна рада. Засшання Вчсно) 
ради за звгппй перюд провозились зплно плантв П робоги, якi було прийнято 
25 нересня 2014 року ( п ротокол №:: 1 ) та О I жовп гя 20 1. 5 року (протокол N� 1 ). 
всього бу.ю проведено 10 засглань. 



В атестацій ному процесі кадрів витої кваліфікації професорсько- 
викладацький склад нашого університету бере участь через членство у 
спецрадах інших ВНЗ та наукових установ, через виступи офіційними 
опонентами, підготовкою відзивів на докторські та кандидатські дисертації.

У звітному році було зареєстровано 173 відзиви, що на 62 відзиви менше, 
ніж у минулому році, з них: 22 на докторські дисертації, 151 на кандидатські, 17 
відзивів дали офіційні опоненти. Офіційними опонентами наші викладачі 
виступали 17 разів.

Продовжувався у звітному році випуск фахового збірника наукових праць 
"Аграрний вісник І Ірнчорномор я *. Було рекомендовано до друку 5 збірників з 
сільськогосподарських, біологічних, ветеринарних, технічних та економічних 
наук, а також збірник студентських наукових праць «Землеустрій та кадастр».

1.2 Контингент студентів 2
Станом на І січня 2016 року в університеті за всіма спеціальностями 

навчається 2 680 осіб:
1 Ф орм а н авч ан н я Бю дж ет К о н тр ак т Всього

1 Денна ] 093 547 І 640

Заочна 347 693 І 040

2. Навчальний процес. Підготовка фахівців, науково-педагогічних
кадрів. Методична робота.

2.1 Набір студентів
Денна форма навчання

План прийому за бюджетним фінансуванням на 2015 рік був 
встановлений Міністерством аграрної політики та продовольства України для 
підготовки фахівців за ОКР «Бакалавр» - 254 особи (180 осіб на І курс на 
основі повної загальної освіти та 74 особи за скороченим терміном навчання на 
основі ОКР «Молодший спеціаліст»), «Спеціаліст» - 139 осіб за ліцензованого 
обсягу - 550 осіб, «Магістр» - 43 особи за ліцензованого обсягу 147 осіб. Всього 
на денну форму навчання за ОКР «Бакалавр» було подано 1567 заяв, конкурс на 
1 бюджетне місце склав -  6,17 осіб.

Із числа абітурієнтів, які подали заяви на денну форму навчання, 
закінчили:

-  середню школу 1389 осіб, або 89%;
-  технікуми 166 осіб або 10,5 %;
-  мали цільове направлення -  41 особа (2,6% від загальної кількості 

поданих заяв) (2014 рік ~ 3.7%).
Сільська молодь становила 810 осіб, або 51%.

В атесташйному процесз кадртв вишо] квашфткаш! професорсько 
викладацький склад нашего унтверситету бере участь через члеНС'ПЮ у 
спецрадах гнших ВНЗ та наукових уставов, через виступи офiuiйними 
опонентами. пцготовкою вцзиыв на докторсью та кандидагськз лисерташг 

У звпиому рощ було зарсгстроваяо l 73 вгдзиви. що 11а 62 вшзива менше, 
вiж у минулому рош, 311нх: 22 на вокгорсью двсертацп, 151 на кандидатськт.Г? 
вшзивтв дани офппйн! 01ю11е1п11. Офцпйними опонентами наш] викладач: 
висгупали 17 разгв. 

Проловжувався у звпному рош випуск фахового збтрника наукових праць 
"Аграрний втсник Причорноморя". Ьуло рекомендовано до цруку 5 :збiрникiв э 
сшьськогоспопарських, бюлопчних. ветеринарних, технгчних та економгчних 
наук, а також збтрник студентських наукових праць «Земпеустрзй та кадастр». 

1.2 l(онпн1rент стvдснтi1J 
Станом на I сзчня ::ю ! 6 

навчагться 2 680 осгб: 
1 Форма иавчання Бюджет Контракт Всього 
L_. _ ...... - ........ 
' Денна 1 093 547 1 640 

-····· Заочна 347 693 1 040 

' 
·•· .. ···-·· 

2. Навчальний пронес. Пшгоговка фахтвшв, науковопеяагопчивх 
калргв. Метоаична робота. 

2. J 1laбio ст,·де11тi 1J 
Денно форма навчиння 

План прийому за бюджстним фгнансуванням на 2015 ргк був 
встановленнй Мпистерсгвом аграрно] полпики та продовольства Украгни для 
пшготовки фахтвшв за ОКР «Бакалавр» - 254 особи ( 180 осгб на I курс на 
основ! повно! загальног освгги та 7-t особи за скорочеиим термшом навча: .. ня на 
основ: ОКР «Мололший сиешалкл » ), «Спеша.ист»  139 остб за лшензованого 
обсягу  550 осгб, «Мапстр»  43 особи за лшензованого обсягу 147 осзб. Всього 
на ленну форму навчанняза ОКР «Бакалавр» було подано ! 567 заяв, конкурс на 
1 бюджстне мгсцс склав  6, 17 осiб. 

lз числа абггуршнпв, як: подали заяви на денну форму навчання, 
закгичили: 

- середню школу 1389 остб, абс 89%,: 
- технтнуми [бб осгб або 10,5 о/о: 

\ШЛИ шльове направления  41 особа (2,бо/1) в1..1 загапьно! кшькосп 
поданих заяв) (2014 ргк ·- 3.71}0). 

Стльська молодь становила 81 О осгб. або 51 °10 . 
.., 

. . 
року в ушвсрситеп за всгма спешальностями 



На 1 курс за результатами зовнішнього незалежного оцінювання 
зараховано 180 студентів за державним замовленням, що становить від 
загальної кількості зарахованих 71%.

Квота цільового прийому першочергово склала 88 осіб. Але, у зв'язку з 
незабезпеченням обласними управліннями агропромислового розвитку 
Вінницької, Кіровоградської, Миколаївської, Одеської, Херсонської обласних 
державних адміністрацій квоту було скориговано на 21 особу.

Всього до ОДАУ в 2015 році на денну форму навчання за освітньо- 
кваліфікаційним рівнем: «Бакалавр» було зараховано 371 особа (404 особи у 
2014 році), «Спеціаліст» - 191 особа (259 осіб в 2014 році). «Магістр» - 106 осіб 
(131 особа в 2014 році)

Найбільша кількість осіб, зарахованих на денну форму навчання за ОКР 
«Бакалавр», мешканці Одеської області 261 особа (64% від загальної кількості 
зарахованих на бюджет та контракт), Миколаївська область -  21 особа (5%), 
Вінницька область -  20 осіб ( 5%), Кіровоградська область 8 осіб (2 %); 
Херсонська область -  2,4%, інші області України -- 15 осіб (3,6%).

Заочна форма навчання
План прийому за бюджетним фінансуванням в 2015 році був 

встановлений Міністерством аграрної політики України за ОКР «Бакалавр» в 
обсязі 44 особи. Всього на заочну форму навчання було подано 139 заяв (на 
2014 рік 238 заяв), конкурс на одне бюджетне місце склав 3,16 осіб.

Всього за ОКР «Бакалавр» на заочну форму навчання зараховано 132 
особи (в т.ч. 44 особи за державним фінансуванням, 88 - за контрактом).

Всього за ОКР «Спеціаліст» на заочну форму навчання зараховано 247 
осіб (в т.ч. 70 -  бюджет, 177 -  за контрактом), а за ОКР «магістр» - 17 осіб (в 
т.ч 5 -  бюджет, 12 - за контрактом).

Із числа абітурієнтів, які подали заяви, закінчили:
-  середню школу -  6 осіб:
-  технікуми за спеціальністю 124 особи.

Із загальної кількості абітурієнтів сільська молодь становила 32 особи або
23 %.

2,2 Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота в університеті проводилась згідно з планом, 

затвердженим на засіданні ректорату.
З метою інформування випускників шкіл та технікумів про Одеський 

державний аграрний університет, умови і правила прийому проводились 
наступні заходи:

На 1 курс за резуль цпами зовнипиьог о незалежного ошнювання 
зараховано 180 стуленпв за лержавним -За.\10в.1е1нн1,1. шо становить вщ 
загальиог кглькосп зарахованих 71 °/о. 

Квота шльового прийому псршочергово склала 88 осгб. Але, у зв 'язку з 
незабезпечснням обласними управягниями агропромислового розвитку 
Вшницькот, Ктровоградськот, Миколашськот, Одеськот, Херсоиськот обпасних 
державних алмзнютрашй квоту було скориговано на 21 особу. 

Всього до ОДАУ в 2015 рош на ленну форму навчання за освггнъо 
квалгфэкашйним рзвнем: «Бакалавр» було зараховано 371 особа (404 особи у 
2014 рош), «Спешалтсг» - 191 особа (259 остб в 2014 рош), «Мапстр»  106 осiб 
( 131 особа в 2014 рош). 

Найбшьша кшькгсть осiб, зарахованих 11а ,101ну форму навчання за ОКР 
«Бакалавр», мешканш Олсськог обласп 261 особа (64о/о !>i,1 загально! кшькосп 
зарахованих 11а бюджет та контракт), Миколагвська область - 21 особа. (5%), 
Вi1mнш>ка область - 20 ос.б ( 5%, ), Кгровоградська об;1асл� 8 осiб (2 %); 
Херсонська область  2)·Ио, iншi облает! Украгни  15 ос.б t3,61Yo). 

Заочна форма навчання 
План прийому за бюцжетннм фгнансуванням в 2015 рощ був 

встановлсиий Мппстерством аграрно: полггики Украгни за ОКР «Бакалавр» в 
обсяз: 44 особи. Всього на заочну форму навчапня було подано 139 заяв (на 
2014 рiк 238 заяв), конкурс на олне бюлжетне мгспе склав 3.16 остб. 

Всього за ОКР «Бакалавр» на заочну форму навчання зараховано 132 
особи (в т.ч. 44 особи за лержавиим фтнаисуванням, 88  за коитрактом ). 

Всього за ОКР «Снешалк г» на заочну форму навчання зараховано 247 
осiб (вт. ч. 70  бюджет, 177 ... ш контрактом). а за ОКР «мапстр» � 17 осгб (в 
т. ч. 5 -· бюлжст, 12  за контрактом). 

13 числа абггуртенпв, як: подали заяви, закгнчилн: 
- ссрсдню школу - 6 остб: 
 гехнткуми за спешальнютю -124 особи. 

lз загальног к.лькосп абпурп нпв сетьська молодь становила 32 особи або 
23 ОА,. 

2.2 Профорiс1пацiйна робота 
Профоркнташйна робота н унiверситетi ироволилась зплно 3 11;1а1юм, 

затверлженим на застлагпп ректорату 
З метою гнформування в1111усh:н11кiо шкг: та технпсумгв про Олеський 

державний аграрний унгверситет. умови i правила прнйому проводились 
наступи: заходи: 
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-  всі факультети направляли в закріплені школи, районні відділи освіти, 
районні ради та державні адміністрації листи та інформацію щодо вступу 
до університету;

-  на обласному телебаченні та радіо були розміщені оголошення щодо
набору слухачів на підготовче відділення та прийом студентів до 
у н і вере и тегу. И ро вод и л и с ь вис ту п и н а де ржав ном у о бл ас н ому
телебаченні за участю викладачів університету;

-  видана і розповсюджена університетська газета «Студентські обрії» в 
кількості 1 тис. примірників:

-  факультетами університету було розповсюджено понад 5 тис. буклетів та 
флаерів з інформацією про напрями, спеціальності, конкурсні предмети 
серед випускників середніх шкіл;

-  проведені Дні відкритих дверей (28,03.2015р. та 25,10.2015р.);
-  було укладено близько 200 договорів про співпрацю із загальноосвітніми 

школами та проведена профорієнтаційна робота;
-  організовано підготовче відділення для підготовки до успішної здачі 

незалежного тестування. Заняття проводилися по суботах з базових 
дисциплін, а саме: математики, фізики, біології, хімії, української мови.
За ліцензійного обсягу 150 місць, слухачами підготовчого відділення

було зараховано 33 випускники ЗОНІ Одеської області, із них 25 (76%) осіб 
зараховано на 1 курс.

2.3 Навчальний процес
За 2014-2015 навчальний рік університет підготував 532 спеціаліста

(денної форми навчання.- 236 осіб, заочної форми навчання 296 осіб), 105
магістрів (81 особа ~ денної форми навчання, 24 особи заочної форми 
навчання). Випуск студентів денної форми навчання склав 317 фахівців, заочної 
-  320. Разом -- 637 випускників. Дипломи з відзнакою отримали 13 студентів 
денної (4 бакалавра, 2 спеціаліста, 7 магістрів) форми навчання.

Відповідно до заявок сільськогосподарських підприємств різних форм 
власності виконано 596 дипломних робіт і проектів. 179 випускних робіт. За 
результатами навчання, здачі ДЕК і захисту дипломних робіт рекомендовано до 
вступу до аспірантури 38 випускників.

Середній бал захисту дипломних робіт і проектів склав 4.4 балів (4,4 - у 
2013-2014 н.р.) -  денна форма навчання; 3,6 балів (3,8 -  у минулому 
навчальному році) -  заочна форма навчання.

Середній бал державних іспитів склав відповідно -  3,8 балів (4,2 - у 2013- 
2014 н.р.) -  денне навчання і 3,3 балів (3,8 - у 2013-2014 н.р.) -  заочне навчання.

Обсяг загального річного навантаження п ро фее о ре ь ко - ви кл а дай ь ко го 
складу у 2014-2015 н.р. становив 1548 годин. У середньому по університету
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вс! факультети направляли в звкрпыеы шкояи, районш Е1iддiни освпи, 
районн: ради та державы ацмппстраш) листи та тнформвшю шодо вступу 
до ушверситету: 
на обласному телебачешп та рашо були розмнцен! оголошення шодо 
набору слухачтв 11а гплготовче вшяшення та прийом сгуценпв до 
унгверситету. I [роволились виступи на державному обласному 
гелебаченш за учасгю виклалапв унгверситету: 

- видана i розповсюджена у11i13срснтетська газета «Стулентсью обрп» в 
кшькосп I тис. примгрникгв: 

- факультетами у11iверс1пету було розповсюпжено понац 5 тис. буклепв та 
фласргв 3 шформашгю про иапрями, спешальиосп, ковкурсш предмеги 
серел вииускникгв середнгх шкп); 

- проведен: Д11i шдкригвх дверей (2:-3.03.2015р. та 25.10.2015р. ): 
- було укладено близько 200 логоворгв про сшвпрацю i) загаяьноосвпнгми 

школами та проведена профоркнгашйна робота; 
. . . . 

- органгзовано гплготовчс вылтлення для пшготовки ДО \'CПIWHOi" злачт 
незалсжного тссгування. Звнятгя проводи ... лися по суботах з базовнх 
диспипгпн. а саме: матема 111кн, фгзики, бюлогн, хтм ii·. укратнськот мови. 
За лшенийного обсягу 150 мюць, слухачами гидготовчого вшцшення 

було зараховано 33 випускники ЗOIJJ Одеськог облает], iз них 25 (76%,) осэб 
зараховано на J курс. 

2.3 Навча:1ып1й пронес 
За 2014-20.15 навчальний ргк унтвсрситет пшготував 532 спешашсга 

(ценно) форми навчання - 236 остб, эаочног форми навчання 296 остб). 105 
мапсгрш (81 особа ненно! форм и павчання, 24 особи заочно! форми 
навчання). Випуск студен, iв ценно' форми навчання склав 317 фах.вшв, заочнот 
- з:ю. Р,1щ\1 - 637 випускниктв. Дипломи з вшзнакою отримапи 13 стуленпв 
ленног (4 бакалавра, 1 спешалюга, 7 мапстргв) форми навчання. 

Вшповщно до заявок стльськогосподарських пщприсмств ргзних форм 
власностi виконано 596 липломних робп i проскпв. 179 випускних робiт. За 
результатами 11шз•1ш1ш1, злач: ДЕК i знхисту липломннх робгг рекомсндоввно до 
вступу ло асшрантури 38 випускниктв. 

Середнтй бал захисту липломних робгг I проекпв склав 4.4 балтв ( 4,4 - у 
2013-2014 н.р.) -- ленна форма навчання: 3,6 балiв (3,8 - у минупому 
навчаяьному рош) - заочна форма навчання. 

Серелнгй бал державних гспипв скпав вцпоыдно - 3,8 балтв (4,2 - у 2013- 
2014 н.р.) - денне нав чання i 3 .З бал iв ( 3,8 - у 2013-20 t 4 н. р.) - заочне навчання 

Обсяг загального ртчного навангаження професорсько-викяацацького 
складу у 2014-2015 н.р. становив 1548 годин. У середньому по унтверснгегу 
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навчальна робота складала 57%, методична -  15%, наукова -  15%, 
організаційна і культурно-виховна )3%.

У звітному навчальному році в університеті педагогічне навантаження 
виконували 227 викладачі (215 штатних та 12 сумісників), які обіймали 233,5 
посад на 25 кафедрах. Середньорічне навантаження навчальної роботи на 
викладача склало 802 год., що на 34 менше, ніжу 2013-2014 н.р.

З 1 по ЗО квітня 2015 року Державною установою «Науково-методичний 
центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних 
закладів «Агроосвіта»» за участю навчально-методичного відділу проводився 
незалежний замір знань студентів шляхом дистанційного тестування в системі 
MOODLE за 8 напрямами підготовки:

Результати незалежного заміру знань студентів у  2015 році

Н апрям  ш н о т о н к и
К  ї  ї ь к і ст ь а і р а р 1111 х 

В Ш  У країни  і цього  
напрям ку

Середній бал М ісце

Агрономія 14 4,48 (88.24) 3
Геодезія, картографія та 
землеустрій

? 4.02 (80,94) 6

ТВіГІПТ і 1 4.84 (94.19} 4
Процеси та обладнання АПВ 14 4 ,18(84 .58) 5
Облік і аудит 14 4.50(89 ,33) , 7
М е неджм е 11 т ор га ні за ці й 16 4.92 (94,73) 2
Ветеринарна медицина 9 4.14(84 .90) 6

і Захист рослин 5 4.55 (91.67) •"»À

2,4 Методична робота
Протягом 2015 року методична робота в ОДАУ здійснювалася на основі 

вимог керівних документів про вищу освіту України. Наказу МОНМСУ від 
24.01.201 Зр, № 48 «Про затвердження Положення про підвищення кваліфікації 
та стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників вищих 
навчальних закладів», Положення про кредитно-модульну систему організації 
навчального процесу в Одеському державному аграрному університеті, 
наказами ректора і розпорядженнями першого проректора.

Методичну роботу' корегує методична рада університету, яка є дорадчим 
органом і створюється на початку нового навчального року у складі провідних 
вчених та досвідчених викладачів, а саме 45 чол,, з яких 15 професорів. 
Діяльність методичної ради формується на основі плану роботи навчально-* 
методичного відділу, методичних комісій факультетів та загальноосвітніх 
кафедр.

У 2015 році організація навчального процесу та формування навчальних 
планів проведена згідно до вимог наказу МОН України №47 від 26.01.2015р.,
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навчальна робота склалала --,.о 
) ! -о , MC'\OДJl'IHЗ - наукова ··- 15'%. 

органгзашйиа i культурно-ниховна 13° о. 

У звпному навчальному рош в : нтверситеп пепагопчне иавантаження 
виконували 227 виклалач: (215 шгатних та 1 � сумюниктв), я1<i обтймали 233} 
посад на 25 кафедрах. Середньоргчне навантажсння навчальног робота на 
виклалача склало 802 год., що на 34 менше, нгж у 1013-201-t н. р. 

3 1 110 30 квпня 2015 року Державною устаповою «! [ауково-метоцичний 
цент р тнформашйно-аналпичиого забезпечення лгяльносз i нищих навчальних 
заклашв «Агроосвпаэ» за участю наечально-методичного вщшлу проводився 
незалежний замтр знаю> студент iв шляхом листаншйного тестування в систем! 
MOOOL.E за 8 напрямами гнлготовки: 

Результатн неюлежного m.нipy 111,1111, студенпнв у 2015 рои! 
г ........ -- .................. ••••••••••М••••••••••••·--- - 

h'i.:,ы;iсть a1·rap1111x 
Няпрям пыготовки ВJН Yi,;ptl'iш, 1 цього Cepe1-t1iй бал Мiс.це 

ЩЩ(НIМf.:). 

Агрономш 14 4.48 (88,24) 3 
Геолсз!я, картографгя 13 1 

1 
7 4,02 (80.9.:J) 1 е 

эемлеустр: й 1 

ТВiППТ 11 4.84 (94.19) 4 
Процеси та обладвання АПВ 14 4, 18 (84.58) 5 
06.,i к i аудит 14 4.�О (89.33) 7 

------·---- 
Менеджмент оргашзашй 16 4.92 (94.73) 2 - 
Вегерпиарна чед11111111а 9 j -t .1-4 ( 84. 90) 6 

-· 1 Захист рос:11111 :'- 4.55(91.67) ! 2 

2.4 :'\lето;н1чиа 1>0бо·1 а 
Протягом ::ю 15 року мстодична робота в ОДАУ здшснювалася на основ: 

вимог кертвних док�, .. менпв про вишу освггу Украгни. Наказу MOH:vtCY шц 
24.01.201 Зр. No 48 «I 1ро затвердження I [оложенпя про пшвищення ква.пфгкаш! 
та стажування педагопчних 1 науково-педагопчних прашвникгв вищих 
навчапьних заклашв», Положения про крелитио-модульну систему органвацп 
навчального пронесу в Олеському лержавному аграрному ун.верснтеп, 
наказами ректора I розпорядженнями першого проректора. 

Методичну J.I0001)' корегуг ме10..:111,1на рада унтверситету, яка Е: лорадчим 
органом I створюггься на початку нового навчального року у склаш провшних 
вчених та цосылчених виклацачгв. а саме 45 чол., з яких 15 профссортв. 
Дiяльнiсть метоличног рали формугться на основ: плану роботи навчально- 
меголичного ылшяу, метоличпих комкзй факультспв та загальноосвгтых 
кафедр. 

У 2015 рош органгзашя навчальнот о пронесу га формування навчапьиих 
план i в проведена згшно до ви мог наказу МОН У краши No4 7 ыд 16. О 1 . 2015 р., 
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додатку до листа МОН України від 13.03.2015р. №1/9-126 «Роз'яснення та 
рекомендації», впроваджувалися нові форми документів з підготовки кадрів. 
Відповідно до цього наказу та наказу по університету №146 лаг. від 
03.09.2015р. та розпорядження першого проректора від 09.09.2015р. навчально- 
методичним відділом був визначений стан наявності і зміст навчально- 
методичної документації на кафедрах університету та забезпечення студентів 
методичною літературою з дисциплін.

З метою своєчасної та якісної підготовки пакету документів, що 
надасться до Управління ліцензування, акредитації та нострифікашї МОН 
України на початку навчального року була створена робоча група з підготовки 
до акредитації університету і спеціальностей.

Підвищення кваліфікації викладачів університету здійснювалося на 
основі «Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково- 
педагогічних працівників ОДАУ», яке регламентує порядок, строки та 
особливості підвищення кваліфікації.

На 2015 рік підвищення кваліфікації запланували 42 викладача, з яких 28 
пройшли стажування за планом і 31 поза планом, з яких 9 викладачів 
університету пройшли підвищення кваліфікації за кордоном - в Університеті 
аграрних наук і ветеринарної медицини м.Яси (Румунія) та Державному 
аграрному університеті м.Кишинова (Молдова) та приймали участь у 
Міжнародному науково-практичному семінарі «Забезпечення сталого 
виробництва впровадження незалежної практики вирощування великої рогатої 
худоби в господарствах Румунії, Республіки Молдова та прикордонного регіону 
У країни».

У 2015 році в Одеському державному аграрному університеті з інших 
вузів пройшли підвищення кваліфікації 10 викладачів на підставі договорів.

По закінченню проходження підвищення кваліфікації було видано 7 
сертифікатів та 2 свідоцтва.

В університеті багато уваги приділяється методичному забезпеченню 
навчального процесу. Загальний обсяг підготовлених по університету за 
2015 рік методичних вказівок для студентів різних факультетів склав 265 
примірників.

2,5 Післидинлоліиа освіта
Відділення підвищення кваліфікації займається перепідготовкою фахівців 

освітньо-кваліфікаційного рівня повна вища освіта за напрямами: 0305 
«Економіка та підприємництво» спеціальність 7,03050901 «Облік і аудит» та 
0801 «Геодезія та землеустрій» спеціальність 7.08010101 «Землеустрій та 
кадастр». Термін навчання 2 роки (104 тижня), Форма навчання заочна на 
договірній основі за плату. 6

лопатку до листа М(НI Укратни вэл 13.ОЗ.2015р. N�J/9-126 «Розяснення та 
рекомендвшг», впровалжувалися нов] форми локуменпв 3 нi:t1 отонки кадргв 
Вщповщно 110 цього наказу га наказу по унгверсигету N�146-··шг. вi:1 
03.09.2015р. та розпорялження псршого проректора вiд 09.09.2015р. навчально- 
методичним вщдшом б\1в визначсний стан наявносп I змтст навчально- -· 
методичиог документацп на кафедрах унiвсрс11тсту та забезпечення стуценпв . . метоличною лггературою з лиспиилгп. 

3 метою свогчасног 1 а �кiс110·1 11 глго r овки пакету локуменпв, що 
налагтъся .10 Управ.иння :1iце113� вання. акрслнтацп та носгрифгкацп МОН 
Укратни на початку навчально: о року 6� ла с творена робоча група 3 гнлгоговки 
до акредигацп унгверситету i спсшальностей. 

Пщвищення квал.фгкаш! викладачгв унгверситсту зшйснювалося на 
основ: «Положепня про пшвишсння -кв�t·1iфiка11i1 та стажування науково- 
иелагопчпих прашвникгв ОЛЛ У», яке регламеигус иорялок, строки та 
особливост i шлвищення кна;1iфiкацii'. 

На 2015 рi,к пшвишення квалзфгкаш] запнануваяи 42 виклалача, ·3 яких 28 
пройшли ст ажування за планом i 31 П(На планом, з як их 9 виклацачгв 
ун.верситегу 111юiiш;111 гплвищення ква.пфгкаш] за кордоном - в Ушверсигеп 
аграрних наук i всгсринарно: мелицини м. Я си { Ру�1унiя) та Державному 
аграрному унi всрсигсп ,1. Кишинева ( Молдова) та приймали участь у 
Мгжннродному науково-практичиому семпгар: «Забезпечспня сталого 
еиробництва влровалження незалежнот практики вирошування великог рогато! 
худоби н госпоцарствах Py�1yнi'i, Респуб.пки Моллова та прикор.юнного ре: iону 
Украгни». 

У 2015 рош в Одеському державному аграрному унтверситеп :3 [нших 
вуз!в пройшли гпдвишсння квалзфткаш! 1 О викладачгв на пiдставi договоргв. 

По закгнчснню проходження гплвишення квалтфгкашг було видано 7 
ссртифгкапв та 2 свглоцгва. 

В уигверситеп багато �·вагн чри.илягться метоличному забезиеченню 
навчального пронесу, За, а:11:,1111й обсяг пщготовлених 110 унгверситегу за 
2015 ртк метови ч1111\: вказгвок для сгулснпв ртзиих факульгеп в склав 265 

. . 
иримгрникгв. 

2.5 lliC.11\t,HHl.ilO�\llla QCнi·ra 
Вщлысння шдвишсння квалгфгкацп займаеться перспшготовкою фахтвшв 

освпньо-квалгфгкашйного ртвия повиа вища освгга за папрямами: 0305 
«Економ iка та 1·1iлнрвсщн1uпю» спешальигсгь 7.03050901 «Облгк i аулиг» та 
0801 «Геоцезтя та зсмлеусгртй» спешалыпсгь 7.08010101 «Земяеустр.й та 
кадастр». Гермгн навчання 2 роки ( 104 тижня ). Форма навчання заочиа 11а 
;юговiрнiit основ] за плату. 
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На початок 2015 року навчалось 69 слухачів зі спеціальності 7.03050901 
«Облік і аудит» та 46 слухачів зі спеціальності 7.08010103 «Землеустрій та 
кадастр»

За минулий рік відраховано:
-  «Облік і аудит» -14 слухачів:
-  «Землеустрій та кадастр» - 5 слухачів.
У вересні 2015 року проведений набір слухачів на 2015-2016 навчальний 

рік у кількості 31 особа:
-  спеціальність 7.03050901 «Облік і аудит» - 22 слухача;
-  спеціальність 7 0X010103 «Землеустрій та кадастр» - 9 слухачів.
Всі слухачі прийняті на навчання за результатами співбесіди.

2,6 Навчальні та виробничі практики
Навчальні і значна частина виробничих практик студентів ОДАУ 

проводяться в провідних науково-виробничих установах, які входять до складу
иавчально-науково-виробмичого комплексу; Селекційно-генетичний інститут..
Національний центр насіннєзнавства та сортов»вчення; Національний науковий 
центр 'Інститут виноградарства і виноробства ім.В.Є.Таїрова"; Одеський 
інститут агропромислового виробництва УААН; Київський інститут захисту 
рослин; навчально-дослідне господарст во ОДАУ. В ННВК студенти проходять 
навчальну практику з таких дисциплін: плодівництво, овочівництво відкритого 
і закритого грунту, виноградарство, генетика і селекція рослин, ентомологія, 
фітопатологія, механізація сільського господарства.

Студенти факультету ветеринарної медицини зі спеціальних дисциплін 
проходять навчальну практику в базових господарствах, У філіях кафедр на 
виробництві, управліннях ветеринарної медицини, ветеринарних клініках і 
дільничних лікарнях ветеринарної медицини м., Одеси і Одеської області 
проводяться заняття з клінічних дисциплін. Крім того, навчальні практики 
проводяться у міській державній лабораторії ветеринарно-санітарної 
експертизи. Одеській державній регіональній лабораторії ветеринарної 
медицини, інституті діагностики Одеська філія, ветеринари ні клініці "Одеський 
амулет", ветеринарній лікарні Одеського державного цирку, центрі 
ветеринарної медицини "Марк Бет", центрі ветеринарної медицини 
Ушаков АС. ФОІІ, ветеринарній клініці "Друг" Каяичак В.Є. ФОІІ, 
ветеринарній клініці "Айболит" Данилейко Ю М  ФОН . Для забезпечення 
практичної підготовки фахівців створено відповідні робочі місця База 
практичної підготовки забезпечує виконання програм навчальних практик.

Студенти факультету технології виробництва, переробки продукції 
тваринництва та аграрної інженерії проходять виробничу практику в базових 
господарствах: ТОВ "Агрофірма Петродол и нська’' Овідіопольсьгого району,

На початок 2015 рою, навчалось 69 слухачгв :зi спешальносп 7.03050901 
«Облтк i аудит» та 46 слухачтв '3i спецгальиосп 7.0801О103 «Земпеустртй та 
кадастр». 

За шшут1Н рiк вцраховано: 
«Облгк i амдиг» - 14 слухачгв: 
«Земпеустргй та кадастр» - 5 слухачгв. 

У вересн. 2015 року проведений набгр слухачгв на 2015-10]6 навчальний 
рпс у кпькосп 31 особа: 

- спешальнтсть 7,03050901 «Облгк i ау,111Т>> - 22 слухача; 
- спешапьнтстъ 7.0801 О J 03 «Земпеусгртй та кадастр» - 9 слухачгв, 
Bcj слухач: прийняп на иавчаиня за результатами сгивбесгли . 

.2.6 На1Рш.тьнi та 11щюбн11•1i 11rнн,п1.юr 
Навчапьн: i значна час гина в11ро6н11•111х практик стуленнв ОДАУ 

проводяться в провшних на� ково-виробничих установах. як: вхолять до складу 
навчал ьно-науково-виробничого комплексу: с слскшйн о-гснетичний гнсгитуг 
I [ашональний центр насшисзиавства та сортовивчения; Нашональиий науковий 
центр .. , нстигут виногранарсгва i виноробства iмJЗ.С.Таi'рова": Олеський 
гнститут агронромислового вирсбпинтва УААН.: К1-11.всью1 � i нстигут захисту 
рослин; навчапьно-послшне господарсз во ОДАУ. В ННВК стуленти проходягь 
навчальну практику 3 таких писциплгн: плошеницгво, овочшництво впкритого 
. .. .. . , закритого грунту, виноградарство, генетика I сепекшя рослин, ентомолопя, 
фггопатолопя, механгзашя стльського госполарсгва. 

Стуленти факультету встсриннрноз 11,11.::.J1ши1ш зi спсшальних д11сu1111:1iн 
ирохолять навчальпу практику в базових госполарствах. У фi:1iя.х кафедр на 
виробнипгы, унравшннях ветеринарнот мелицини, ветеринарних клинках i 
цшьничних лпсарнях ветеринарно, мелипини м.Одеси i Олеськот обласп 
проволяться заняття ·� кл: нгчних лисципл!н. Крiм того, навчальн: практики 
ироводяться У ьпс ькз И лсржавн i ii лабораторп вете ринарно-санпарног 
скспергизи, Олсськгй державнгй репональнгй лаборагорп встеринарнот 
мецицини, гнституп шагностики Одсська фшгя. ветеринаршй клшщ] "Одеський 
амулет". ветери нарнтй лткари] Одеського державного цирку, центр: 
ветеринарно] медициии "Маркйет'', центр: встеринарнот медицини 
Ушаков А.С. ФОI r, ветерипарн.й клi11щ1 "Лруr·" Каличак В.С. ФOIJ, 
вегерннаршй кл.иш. "Айболит" Jtaш1.1ei1кo 10.М. ФОI 1 . Лля забезпечеиня 
практично] пглготовки фахгвшв створено вщповшн! робоч: мгсця. База 
практично] гидготовки забсэпечус виконання програм навчальних практик. 

Стулснги факультету тсхнологй виробництва, персробки продукцп 
твариннинтва та аграриог iшкс,н:рit° нрохолягь виробиичу практику l3 базових 
госполарствах: ТОВ --л1·µофiрма Псгрололннська" Оылюпольського району, 
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TOB “Племінний завод імені ПоештноїхГ Березівеького району; ГОВ ВНФ 
“Зедеиогіреьке" ііюбашівського району; СВК “Світанок" Комінтернівського 
району; ТОВ “Агрофірма Дністровська'' Арішзького району, ТОВ 
«Староказаиькмй сир»; ТОВ «Батьківщина» Пінряївсьшго району. ТОВ 
«Трофімова» пп. Молодіжне Овідіопольський району, ТОВ «Авангард-Д» 
Овідюпольський району ТОВ «Аршгзький модзавод» тощо.

Студенти напрямку «Механізація сільського господарства» факультету 
технології виробництва, переробки продукції тваринництва та аграрної 
інженерії проходять практичну підготовку в лабораторіях університету, 
навчально-дослідному господарстві, ремонтному підприємстві ВАТ 
«Сшьгоспремонт» в м Одесі, Н ПУКОВ О - ДО С Л ІД Н S щ ь ком у ІНСТИП Г-ГІОЛІГОШ
мобільної техніки, НТЦ «Південний» Роздільнянського району. ДПДГ 
"Новоселівське" Котовського району та с.-г. підприємствах. %

Студенти факультету’ землевпорядкування проходять виробничу 
практику в базових господарствах. У відділах та управліннях Держземагенства 
м.Одеси і Одеської області; Одеському інституті грунтознавства; ПП «Пульсар» 
м.Одеса; ГОВ «Геоконеалтінг» м.Одеса; Одеському інстизч її землеустрою; ДП 
«Центр державного земельного кадастру» м.Одеса; КП «Центр інженерних 
досліджень» м Одеса: КП «Одеський міський землевпорядній центр», ТОВ 
«Департамент сприяння законності» м,Одеса.

З метою об’єднання взаємозв'язку теоретичного навчання з практичним 
та поглиблення і систематизації знань студентів шляхом вирішення виробничо- 
ситуаційних проблем на економічному факультеті створена лабораторія 
«Навчалы і а бух і а. пері я ж

2.7 Працевлаштування випускників

У 2015 році кількість випускників ОДА У становила; спеціалістів та 
магістрів 329 чоловік. В тому числі 264 випускника, які навчатись за кошти 
державного бюджету та 65 за контрактом .

Отримали направлення на роботу 163 спеціаліста і 58 магістрів, з яких 
підтвердили своє працевлаштування 41 спеціаліст і 21 магістр, з яких в 
сільськогосподарських підприємствах працевлаштовані 37 випускників, в 
державних закладах, установах та організаціях працевлаштовані 6 спеціалістів і 
7 магістрів, в структурах, які обслуговують аграрний бізнес працюють 8 
випускників, один із магістрів відкрив власну справу та один спеціаліст 
працевлаштувався за кордоном.

За цільовим направленням навчалось 1 ІЗ осіб, з яких 17 випускників 
отримали самостійне працевлаштування
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ТОВ "Племлнний завод i.\Jeнi l [осмггного" Березгвського району: ТОВ ВНФ 
"Зе -г ленопрське" Любацивсьыио районх . СВК "Свгганок" Комгнтершвського 
району; ТОВ "Апюфгрма )lнiстровсы\а" Арцизького району, ТОН 
«Сгароказацький сир»: ТОВ «Батьктешииа» Ширятвського району. ТОВ 
«Трофгмова» шт Молошжнс Оылюпольськнй району, ТОВ «Авангард-Д» 
Овгпопольський району. ТОВ «Арцизький молзавод» тоню. 

Стулегп 11 нащ)я\1ку «\'1сха11нн1tiя сi11,с1-,ко1·0 госиоларслва» факультету 
<,. !!':" . . .- . •и. . . ·� технологи вирооництва. перерооки продукцп тваринництва та аграрно: 

• ... ' !'!"' • .. 

гнженерп проходять практичну гидготовку в лаоораторгях унгверситегу, 
навчально-посшлиому госполарств., ремонтному гпдпригмств: ВАТ 
«Спьгоспремонт» в м.Одест, Науковс-аослщницькому шстит, т-полггош 
мобзльиот техигки, lfT!J «Пгвдснний» Рсз.ппьиянського району. ДПДГ 
"Новосешвськс" Котовського району та с.ч. шдприсмствах. 

Стуленти факультету зсмлевиорялкування прохоцягь виробничу 
практику в базових госполарствах. У ыл.плах та уиравлшнях Лер,1ое�1а1\�нст.ва 
м.Одеси i- Одеськот обласп: Олеському гнслигуп грунтознавства: J Jl 1 «l Jу:1ьсар)) 
м. Олеса: ТОВ « I 'еоконсаш i,11">> \1. 0;1.1.ха: Олсському тнст ит � 1·i землеуст рою: Jtl I 
«Центр лержавного земсльного кадастру» м.Олеса: Ю 1 «Цен гр гнженсрних 
лос.плжснь» м.Олеса: КП «Одеський мгський зсмлевлоряднгй центр», ТОВ 
«Департамент сприяння законносп» м.Одсса. 

З метою об'сднанпя взагмозв 'юку теоретичного навчанля 3 практичним 
та ногпиблення i систематизапп ·311ан,. сгуленпв шляхом rшрiшення виробничо- 
ситхашйиих проблем на економгчномм факупьтеп створена лабораторш 
«! [авчальна бухгалтерш». 

2. 7 п ранев:�аш ггваипя BIIIIYCЮНIKiл 
У �О 15 рош ктлькгстъ випускникгв ОДЛ У становила: спсшалтспв та 

магтстргв 329 чоловгк. В тому 111tc.00 26�1 вииускпика, як: иавчались за кошти 
лержавного бюджету та 65 за конграктом. 

Огрнмали направления на роботу 163 спешаягста i 58 мапстргв, 3 яких 
гпдтверднли свое працевлаштуваиня ,i ·1 спешалют i 21 мапстр, 3 яких в 
сшьськогос: юларських в гдпригмствах н рацевлашгован i 3 7 випускникгв, ri 
державних закладах, установах та органпашях працевпаштован! 6 спешалгст!в i 
7 мапстргв, в структурах, як] обслуговують аграрний бгзнес працюкпъ 8 
випускникгв, олин i3 мапстргв вшкрив власну справу та один спешалкт 
працевлаштувався за кордоном. 

За н1;11)0011i\·t на11раnj1�1111я�1 навчалось 1 13 остб. 3 яких 17 винускникгв 
отри мали самосп й I н; 11 ране 13;1ш шува: 111я. 
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2,8 Підвищення кваліфікації спеніалісі ін А11К
За період з 1 січня по ЗІ грудня 2015 року у відділі підвищення 

кваліфікації та сприяння працевлаштуванню випускників за рахунок 
бюджетних коштів підвищили кваліфікацію 529 спеціалістів агропромислового 
комплексу. На контрактній основі навчання пройшли 44 керівника та 
спеціаліста установ ветеринарної медицини.

Разом (за бюджетом та контрактом) на 31 грудня 2015 року підвищили 
кваліфікацію 573 спеціаліста.

За звітний період в ОДА У підвищили кваліфікацію спеціалісти АІЖ з 
таких напрямків: головні інженери та інженери, головні зоотехніки та 
зоотехніки, головні агрономи, завідувачі та лікарі дільничних лікарень і 
дільниць ветеринарної медицини. керівники сільськогосподарських 
підприємств.

У зв’язку з реорганізацією департаменту агропромислового розвитку 
обласної державної адміністрації та сільськогосподарської інспекції такі 
потоки, як агрономи-апробатори. економісти, бухгалтера, що буди заплановані 
на травень та листопад не відбулися -  замовник відмінив.

З, Науково-дослідна робота і впровадження її  результатів у 
сільеькогосподарське виробиМІІГВО

3.1 .Основи і показники науково-дослідної роботи ОДАУ 
в 2014-2015 навчальному році

т
п/п

П окятіш к'и О Д А У

Н яуковотдослш іїнх тем , всього 34
: В Т Ч. бю дж етних

% н и х  пош укових
1 державних програм
! держ авних контрактів
: госпдоговірних

Інших 34
7 У часть у ви кон ан н і науково-лослідннх програм

прикладних.
фу ндаме нтад ьн и х

3 Загал ьн а  сума кош тів  на у тр и м ан н я  о р ган н а  ції, тис, гри .

4 О бсяг ф ш ам сувш іш і наукових дослідж ень, тне. і ріп, всього

; в т.ч бю дж етних
! з них - наукових та прикладних
і держ авних програм
; держ авних контрактів

госодоговірних
Інших 9

2.8 .Пi1ш1нне11ня ква:1iфi1�,щjУ c11e1ti�шi(·.-iв AIIK 
За перюл 1 1 сiчня по 31 грулпя 1015 року , .. вщдгл: гплвищення 

ква.пф.кацп та сприяння працевлацп у ван ню випускниктв за рахунок 
бюджстних кошпв пцвишили квапфгкацпо 519 спешашспв агропромислового 
комплексх. На контракппй основ: иавчання пройшли 44 ксртвника та 
спешашста уставов ветсринарио! мсдицини. 

Ра:Ю\1 (за бюджетом та конт рактом) 11а 31 t'руд11я 2015 року 11i:шиuо1:111 
ква.пфгкашю 573 спешашс га. 

За звпннй псрюл в O,.·l.A. У шлвишили квашфгкашю спсшалгсти Al [К з 
. . 

таких напрямкгв: головнз гнженери ·1 а гнженери, го.ювн: зоотехнгки та 
. . . . . . . зоогехнгки. головнт агрономи, завшувачз та .пкар: дшьничних лгкарень I 

шльниць встсри нар, ю1 ;-.Н:\1И цини, ксртвники сгльськогос подарських 
гидпригмсгв. 

У зв · язку 3 реорганпашсю депаргнменту агропромислового розвитку 
� .. .. .'. : •.. . .. . '•· . ооласноз аержаено: алмгн гстрапп та сшьськогосподарськот шс11ею111 таю 

потоки. як агрономи-апробатори. економкти. бухгалтера, що були запланован! 
на травень та листопал не выбулися -- замовник вi,r�мiю·ш. 

3. Науково-лос.плпв робота i впровалжеиня П рсзу.чьгапв у 
сi ... гьськогосполарське виробництво 

3.1.Основвi показннки науково-дослшнот 
в 2014-201 S навчнльному роц] 

робот и ОдАУ 

.,� 
ПQка t1тю1 1 ОДЛУ п/n 

1 1 Няуково-песлшипх тем, всього 34 
вт ч бюлжетних 

.. . 

3 них пошукових -------·---·------ -----·-�· лержавних про гра \·1 

лержавиих контракп в 1 

госплогов: рн: ,х 
i ншнх 34 

? Уч:,\('П, )' виконанш науково-аеслшиих flf>Of'JH\M . 
прикладнпх 
фУ1�:1ащ�11 ra:11,1111� 

-----�==3 3 Загальнп сума конгпв 11а yтp11,ia1н1si оргпнпаш). тис, грн. 
; -·------ ......... ----- -·�- 

4 Обсяг фшнисувяння наукових досзплжепь. тис, 1 р11 .• всього 
·--··· 

Н г.ч бюцжетн их 
1 них - иаукових та прпклалиих 
дсожавних поогоам 
лсежавних контра кт i н -- 
госпдогош рннх 

' l11ш11х 



s Ч исельніеть  прац івників: загальна 264
що беруть участь в  МДР. всього 200
в т ч  докторів наук,, професорів 23
кандидатів наук 100
наукових працівників без вченого ступеня 77

6 Заверш ено гем н ауково-дослідних робіт, всього

в ї м  розробка нових технологій
1 нові сорти с.-г, культур 7
і нормативно-технологічна документація
1 дослідні зразки
і методики, інструкції
і препарати
і стандарти
і рекомендації, програми, перспективні плани 4

породи
І типи
лінії

7 Р озгл ян уто та рек ом ен дован о до тир аж ування м ін істерства чи і 
в ідом ствам и  У країни

В У часть у в и ставк ах , всього 2
в т л і. міжнародних 2
республ і камських.

; обласних, районних
9 Захищ ено д и сер та ц ій , всього 9

в т л і  докторських 1
кандидатських 8

10 Видано всього 24 І
підручників 1
навчальних посібників і довідників наукових праць 10
монографій 10
препринти 2
статей в наукових виданнях 72 з

11
.............................. .......'■ ■ ■ ' .........  ..........................1.........■'.............................
О бсяги  в п р овадж ен н я  заверш ених наукових розробок , ти с. гри.

..

12 П одано заявок  на винй х іднпитво (к ільк ість) 2

13 О дер ж ан о п озитивн их ріш ень про видачу авторських свідоцт в

14 О держ ано автор ськ и х свідоцтв 9
15 У часть у конф еренціях  і сем інарах 74

міжнародних 56
республі камських 13
обласних, районних 5

16 У часть у ви к он ан н і сп ільних .міжнародних н аукови х проектів  
(п р огр ам )

1

з яким закладом
назва проекту
період здійснення проекту
обсяг ф інансувавт
кількість грантів, отриманих науковими працівниками від міжнародних 
фонді в 1

кількість виїздів т  межі України
В сього 8

ш

.. -·--··-·- ... _ .. ,,., .. _ .. ,, __ ,_·-�- ............... - .. - - -······ 
5 Чисельшегь прашвннктв: зягальиа 264 

що беоуть участь в 1 !ДР. всього 200 
13 т. Ч .gоктор�в ·�,ук. професор!е 23 - ---··· ··---·--·····- - 
кап . лидап �з наук !00 
наукових прашвниьлв бс> вчсного стхпеня 77 

б Завершено н:1-1 науково-лослыннх роб] г, всього 
вт ч розробка нових тсхиопоп u l 

нов] сорти с.-г, кх.:1ьтур 7 
нормативио-техноаоп чна �1оку,н21п�щi � t 1 

: цосзшп! ·�еа::нш 
методики. тнструкцп -- 
прсиарати 
станварти 
рекоменцацл, програми, перспективн] пнани 4 
породи 1 ·--- 
ТНП11 

i 
1 лт HII 1 ------------· 
1 7 Ролглянуто та рекомеиловнно ДО тиряжуваннн :\1i11icтepcroa ми 1 

вшомствами У t\:(Н11·ш1 

8 Участь у виставках, всього 2 
в т.ч. мгжиароаних ') 

.... .,..._._.,,.,, - респмбш канс ькпх 1 ----·-··""···- .. ,...._ 
обласних, райониих r ----- ·-+----- () Захнщено лисерташй, всього -l- 9 
ВТ \J цокгорських 1 
кандидатських 8 ....,--· 

10 Видано всього 2.i1 
пщручникгв 1 
навчальних посгбник] в i ловглн ш:i в науковнх праць f 10 - монограф] 11 1 10 

i препринти ! ! ! 

! статей в наскових виданнях 223 

11 Обсягн впровалжепня завершеннх науковвх розробок, тис. 1·1ш. 

12 Пеланп звявок 11а в111tа."1:i:.tш'!1п1о(кi.11,кiс·rъ)_. 2 ___ .. _ .. 

13 Одержано позитивних ршгепь про видячу авторських свшонт о ! -- -- 1 

1 14 О.:tержано :нпорсы.:11х cвi:JO!Hf! r 9 
1.5 Участь у "oн�peюtisix i cr:\1iщ1pax 74 

мгжнаредних 56 
респубя] канських 13 
обласних, районних 5 

16 Участь �· внкоивнн] спшьних мiж11арQ.1н11х ияукових проентзв 1 (пrюr·рам) 
з яким заклалом 1 - - -· 
назва проекту ...,..-.,,._.....,...,. - ·-- .. - -- 
нерiод 3дiйс1�ення проекту 
обсяг фгнансування 
кнгьктстъ гранп в. отриманих щtу�-:01щ11,111 пра111 вниками в�д мгжнаролних 1 фон.цв 
кшькгсть вигзл: в -i,I .. меж] У кра: Н_•! ____ 1 

• Всього 8 
10 



\ стажування^ навчання, підвищення кваліфікації 8
викладацька робота

1 проведення наукових досліджень
ь Н аукова робота і і студентам и

всього студентів стаціоііарного навчання, чат 1676
з н и х  б р и зи  у ч а с т ь  у наукових гуртках 847

; студентських конструкторських бюро
бюджетних дослідженнях

: госплотові рннх НДЕ>
і ініціативних дослідженнях 50

кількість студентів, які брали участь у Всеукраїнських студентських
олімпіадах, та які зайняли місця
кількість наукових публікацій студентів 27
кількість студентів, що приймали участе у конференціях, всього 242
в тому числі: в міжнародних 19

щорічна наукова студентська конференція ОДА У 206
весу краї 11 е ь к і коиферен ці ї 9
мі ж вузі БО ЬК ї кої іфере н ці ї 8

Дослідження в університеті проводили згідно тематичного плану 
науково-дослідної роботи на період з 2011 до 2015 року.

За 2014-2015 навчальний рік в університеті видано: 1 підручник, 10 
навчальних посібників (з грифом Міністерства освіти і науки України - І. з
грифом Міністерства аграрної політики України . І), 2 препринти. Ш
монографій.

За 2014-2015 навчальний рік видано 223 статті в наукових виданнях, в 
тому числі по факультетах:

агробіотехноію ті чи и й факультет 2 2 
факультет ветеринарної медицини 28 
факультет землевпорядкування 9 
факультет FBI ІПТтаАІ - 68 
економічний факультет 96
За звітний період захищено -  8 кандидатських дисертацій та 1 

докторська:
-  на факультеті ГВППТ та ЛІ захищена - 2 кандидатські та 1 докторська 

дисертації:
-  на економічному факультеті захищено - 5 кандидатських дисертацій;
-  на факультеті ветеринарної медицини захищена - І кандидатська 

дисертація:
До Державного Реєстру сортів внесено сім гібридів соняшнику, 

створених к.с/г.н, доц. Вареником Б.Ф. у співавторстві: Віват (заявка 
№ 10017110), Арциз (заявка Х» 12017233). Явір (заявка №> 11017084), Ланжсрон 
(заявка № і 1017081), Тілігул (заявка № 110і 7085), Гусляр (заявка № П 0 17121), 
Воїн (заявкам? 10017185).

і

г--·-·--···- .... ...,..,.._. __ . __ -··-- .. -·------·-··-······-- .. "·····-----·-· ....................... __ .. __ ,.� ...... ___ .. _____ -··"-·--···- 
стажування. навчання, шдвгицеиия кua:riфiкaui1 8 ----·- ___ , ... _ ............... - ............ _____ , ___ ,.,. ____ ,,.,,. ................ -,, ........... ... ,, .. _ .. . .............. , _______ ,._ .. _____ ............. _,,,._ ... -- -------·---··- 
викладацька робота 
поовелення наукових посшджень -· --········-·-- .. -·-·--·--··-- - .......... _, _____ ,. _______ .... , .. 

L11 На,,,ков:�бота ii студентами 
·--·""·- · --·- --·- -----·--- ... _ -· : f всього C'r').Je11Tiu с1ацiо11ае1ю1<? иавчання. чол 1676 

з них 61J,u11 участь у I l<l\'K01311X гуртках 847 
стулентських конструкторських бюро 
бюджстних досл.лжсннях 
гос п .:10 го B_!l!�I J IX нцг 
11-11 шати вних лосл: :1;-кt111 гях 50 ·---- - ' кглькгсть стуленп в. ЯК! брал II \' 1 !.КТ !, \' Нсеукрагиських стулентськнх f 2 опгмгиадах. 1а як: Ji\11ня:i11 \1ic1tя ····--·-··-------··--·,··- --�--· ···-···-·----·-·- кгльктстъ нахкових 11y6;t1 К ац: 11 С 1'\;.ll'IIJ11:3 27 
кггььлсть сгсленп в, шо приймалп мчасть ,. конфереишях, всього 242 
В тому чис.н: В ьп жиаролннх 19 

щоргчна наукова стелентська конференцiя ОЛАУ 206 
все\·кр,й исък] конфсренцп L_ 9 .. 
r,.·1i Ж!Jpi всьм ко: гферен цi'i 1 8 i 

Дос.идження в ушверситеп проводили зпдно тематпчного плану 
науково-лослшно) роботи на перюл э 10 .11 до 2015 року. 

За 2014-2015 навчальний ргк в у11iнерснтетi видано: 1 пщручник. 10 
на13ча;1ы111� посгбпиюв (з 1·р11фо:\1 Мппсгерства освпн 
грифом Mifricтepcтвa аграрно) 1ю;111 н�-:11 Украгни - 
монографтй. 

За 2014-2015 иавчальний ргк видано 223 стагп в наукових виланнях, в 
тому числ: по факультетах: 

агробютехиолопчннй факультсг 
факультет вегеринарног мелиципи 
факультет землевпорялкування 9 
факультет TBI lI 1ТтаЛI - 68 
економгчний факультет - 96 
За звггний псрiод 13-\Н щено - 8 кандидатськнх диссртвшй та 

локторська: 
- на факупьтеп 'ГВПГIТ та А 1 захишсна - 2 каилидатськ! та I докгорська 

дисерташг 
на екоиомтчиому факультеп захишено - 5 канлилатських дисерташй: 
на факультет: вегеринарног мелицин« захищеиа - канлилатська 
дисерташя: 
До Державного Реестру сорпв внесено стм пбришв соняшнику, 

створених к.с/г.н, доц. Вареником �;.Ф. у сгивавторствг Втват (заявка 
№ 10017110), Арциз (заявка J\fu 12017233). Явгр (заявка N11· J 1017084), Ланжерон 
(заявка N� 11О17081 )1 Типгул (заявка N� t I О 17085), Гусляр (заявка No 11017121 ), 
Воi·н (заявка N!! 10017185). 

l I 

i науки Украгни - 1. 1 

1 ), 2 препринти, 1 О 

")') 
·'-- 

28 



На факультеті ветеринарної медицини: подано 2 заявки на винахідництво, 
отримано 9 патентів на корисну модель.

Викладачі факультету ТВППТтаАІ брали участь в 2 міжнародних 
виставках: XXVII Міжнародна агропромислова виставка «АГРО-2015» (м.Київ, 
3-6 червня 2015р.) та V Міжнародна виставка інноваційних рішень в терновому 
господарстві «Зернові технології 2015» 11- ІЗ лютого 20! 5р., м.Київ.

За звітний період в Одеському державному агарному університеті буди 
проведені наукові конференції викладачів і аспіратів за підсумками наукових 
досліджень у 2014р. (бере зе н ь-к в і те и ь 2015р.).

Викладачі університету брали участь та виступили з доповідями у 74 
конференціях і семінарах, з них: міжнародних -  56, всеукраїнських -  13, 
обласних і районних -  5.

Професорсько-викладацьким складом університету ведеться робота у 
спільному міжнародному науковому проекті: на факультеті ТВППТтаАІ с 
спільний проект з «Френк Райт ЛТД» (Великобританія).

Подано пакет документів на отримання міжнародного гранту з 
органічного виробництва свинини в умовах Причорноморського регіону.

В рамках міжнародного проекту Одеський державний аграрний 
університет по гранту отримав сучасну лабораторію з визначення якості 
продукції тваринництва. Перелік одержаного обладнання може здійснювати 
дослідження якості продукції тваринництва і рослинництва за показниками 
згідно державних та євростадартів,

3.2 Аспірантура
На 1 січня 2015р. у денній аспірантурі навчалось 44 аспіранти, з яких 43 

отримували стипендію за рахунок держбюджету, 1 аспірант денної форми 
навчався на умовах контракту.

З метою підвищення рівня ефективності діяльності аспірантури у 
2015 році була вдосконалена система атестації та контролю за виконанням 
індивідуальних планів аспірантів.

У 2015 ропі кандидатські дисертації захист или 10 осіб, з них працівників 
університету -  8.

Подано до захисту 4 кандидатські дисертації.
У 2015 ропі докторську дисертацію захистив доцент кафедри технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва Сусол Р.Л.
Подано до захисту 1 докторську дисертацію: доцент кафедри фізіології, 

біохімії та мікробіології Брошков М.М.
Продовжують працювати над темами кандидатських дисертацій 2 

здобувані, серед них 1 працівник університету, теми кандидатських дисертацій 
затверджені на засіданнях вченої ради університету.

На факультет: ветеринарно'! медицини: подано 2 заявки на вииахшництво, 
отримано 9 патенпв на корисну модель. 

Викладач! факультету "ГВП!lТтаАI брали участь в .2 мгжнародних 
виставках: XXVlf Мгжнаролна агропромиспова виставка \<АГРО-2015>) (м.Кlйв, 
З-6 червня 2015р.) та V Мгжнаролна виставка гнновашйних ргшсиь в зерновому 
госнодарств: «Зерном технологп 20 J 5» 11.-13 лютого 2015р., м.Киш, 

За звггний перюл в Одеському державному агарному унгверсигеп бупи 
проведен! пауков! коиференпй викпадачгв I асшраьп [в за r1iлсу�1.камн иаукових 
лослшжень у 2014р. ( березень-квпень зо 15р. ). 

Внклацачт унгверситету брали участь та виступипи з доповшями у 74 
конференшях j семшарах, з них: мгжнародиих - 56. всеукратнських - 13, 
обласних i районних - 5. 

Професорсько-внклалацьким складом уншерситегу ведетъся робота у 
спшьному мгжнароцному науковом« проекп: на факультеп ТВППТтаЛl с 
спшьний проект ·3 «Френк Рай: ИГЛ>> ( Великобритангя). 

I Jодано пакет документ ш на 0·1 римання мтжнароцвого гранту з 
органгчного виробництва св11н111111 в умовах f f ричорноморського репону. 

В рамках мтжнаролного проекту Одеський державний аграрний 
унгвсрситст по гранту отримав сучасну лабораторио з визначсння якосп 
пролукцп тваринництва, Перелтк одержаного обладиання можс зшйснювати 
дослщжеиня якосп пролукцп тварвннвшва i рослинницгва за показнвками 
зплио цержавних та евростадарпв. 

3.2 Ас11i1)а11тУра 
На I стчня 1015р. у ;teннiiJ асшран гур: навчалось 44 асгпранти, з яких 43 

отримували стипендио за рахунок лержбюлжету, l асшранг деннот форми 
навчався на умовах контракту. 

З метою пшвишення ргвня сфсктивносп шяльносп асшрантури у 
2015 рош була вдоскоиалсна система атестацн та контролю за виконапням 
iндивiдуа.т1ы11-1х план+в асгпран I гв. 

У 2015 рош канлилатськ: лисерт aнi'i захисгили 10 осгб, з них прашвникш 
ун i верситету ·- 8. 

1 [одано до захисту 4 кандидатсью дисертацп. 
У 2015 poui докторську дисерл ашю захистив доцент кафедри тсхнологй 

виробницгва i псреробки продукцп тварииництва Сусол Р.Л. 
Подано до захисту I докторську днсерташю: доцент кафедри фтзюлогй, 

бioxi,1ii' та хпкробюлоп] Брошков М.М. 
Проловжуюгь прашовати нац темами кандидатських цисерташй 2 

·з,�tобувачi. серел них I прашвник унгверситету, теми канлилатських дисертацтй 
затверлжеш на засшаннях вченот рали унтверси гету, 
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На конкурсній основі проведено прийом ло аспірантури і докторантури 
університету. Відповідно до плану прийому, затвердженого Міністерством 
освіти і науки України, до аспірантури зараховано -  13 осіб; 1 аспірант 
прийнятий до аспірантури на умовах договору. Нині в аспірантурі 49 осіб, у 
т.ч. за денною формою навчається 39 аспірантів, з них 2 на умовах договору 
(контракту).

4. Міжнародні зв’язки

Враховуючи проголошений курс на прискорення реформування системи 
освіти, підвищення якості підготовки фахівців у вищих навчальних закладах 
України, впровадження Болонського процесу, університет активно розвиває 
міжнародні зв'язки у сфері науки, освіти і культури з унівсрситетами- 
партнерами, науковими закладами і установами. Серед них: Німеччина, 
Польша, Франція, Молдова, Росія, США.

університеті укладені договори про співпрацю із закордонними 
університетами, науковими закладами та установами.

В університеті працює відділ по роботі з іноземними громадянами, що 
навчає та сприяє вступу іноземних громадян до вищих навчальних закладів.

У 2015-2016 навчальному році в ОДАУ навчається 15? іноземних 
громадян.

Прийнято у 2015 році 43 особи на наступні факультети:
-  економічний -- 12
-  агробіотехнологічни й -  21
-  ТВППТтаА! 2
-  землевпорядкування 2
-  ветеринарної медицини -  5.

На підготовчому відділенні навчається 97 іноземних громадян, а саме: 
Грузія 1, Ірак -  10, Туреччина - 51, Марокко -  4, Іспанія 1, Китай 17, 
Йорданія - 1, Єгипет - і, В'єтнам 1, Ефіопія 2, Палестина -  І, Ліван -  З, 
Лівія -  1.

Всього у 2015-2016 н.р. видано 185 запрошень на навчання в університеті. 
Очікуємо на приїзд приблизно ще 9 іноземців.

Студенти Одеського державного аграрного університету щороку 
проходять сільськогосподарську практн ку за кордоном.

На конкурснтй основ: провелено 11р11По\1 .10 асгпрантури локгораигури 
унгверсигету. Вщповгшо ло 11;1ану прийом«, эвтверпженого Мпцс герством 
освпи i науки Украгни, ,10 асгпрангури зараховано - 13 осiб: 1 асгпрант 
прийнятий .10 асгпрантури на умовах договору. Нин: в асгпрантур! - 4() остб. у 
г. •1. за денною формою иавчагтъся 39 асгиранпв, з них 2 11а умовах договору 
( ко: практу ). 

..J. :\'liжm1pu:t11i зп'чзки 

Враховуючи проголошений курс на прискорення реформування системи 
освпи, пцвишення якосп пглготовки фамвгнв у в111щ1х навчальних заклалах 
Украгни, впровадження Болонського пронесу. унгверситет активно розвиваг 
мгжнародн: звязки у сфср: науки, освпи i культури 3 уншсрситстами 
партнсрами. науковими закладами i установами. Ссрсл них: Нгмсччина, 
Польша, Франшя, Моллова, Ростя. ClLIЛ. 

В унгверситеп укладе» i ло: овори про сшвпрапю 13 закорлонними 
унтверсигетами, науковими заклалами та установами. 

В ушверситеп прапюг вщшл по робоп з шоземними громалянами, 1110 
. . навчас та сприяг нступу июземних громадян .10 в11щ11х навчальних заклашв. 

У .:ю 152016 навчальному рои: в ОД:\ У навчагться 157 гнозсмних 
громадя 11. 

Прийняго у 2015 рош 43 о<.:0611 на наступи. факупьгсти: 
- скономгчний -· \ 2 
 агробютехнолопчний · · � 1 

ТВП[ IТтаЛ 1 "> 

 3С:\1:1еш юря;1к)· ва111 ,я 
 вегсрииарно! ме;ннн1н11 - 5. 

На пщготовчому вшлшснн: навчаггься 97 
Грузтя Г, [рак · 10, Турсччина  51, Марокко 
Йорлашя  1, Сп111ет  1, В'ггнам 1, Ефгоигя 
Jliвiя  1. 

Всього у 2015-2016 н.р. видано 185 запрошень на навчання в унтверсигеп. 
Очгкугмо на пригзл приблизно ше 9 гноземгпв. 

Стулснти Одеського державного аграрного унгвсрситету шороку 
проходять сшьськогоспоаарську практику за кордоном. 

1  _, 

1НОЗСМtШХ громадян. а саме: 
-4) [спашя 1, Китай J7, 
2, Палестина  1, Лгван · 3. 



5. Робота фундаментальної бібліотеки

Бібліотека ОДАУ с структурним підрозділом, роботу якою забезпечують 
З відділи 1  основних видів діяльності.

У 2015 році було проведено 4 бібліотечні ради за участю голів 
методичних комісій факультетів, фахівців бібліотеки та керівництва 
університету і 10 засідань Ради провідних фахівців бібліотеки

У напрямку науково-технічної та інформаційної роботи чимале значення 
приділяється подальшому розвитку електронних ресурсів дня найбільш ПОВНОГО 
задоволення інформаційних потреб науковців та студентів. В залі електронних 
технологій налагоджено користування мережею Інтерне? та програмою «УФД- 
Бібліотека».

У поточному році було відкрито наукометричну базу Google-Scholar 
(Гуід-Академія), в яку входять праці вчених ОДАУ. Гугл-Академія надає 
можливість авторам відстукувати бібліографічні посилання на свої статті. 
Індекс цитування складає 1117, Кількість документів - 2873.

У 2015 році розпочалася робота по впровадженню 1 петиту дійного 
репозитарію ОДАУ, який дасть можливість підвищити науковий рейтинг 
університету.

У 2015 році на закупівлю літератури було витрачено 23130,91 гри., 
отримано навчальної літератури - 929 примірників, науково-методичної -- 288 
примірників, журналів - 193 примірника (55 назв), На періодичні видання було 
витрачено 23152,78 гри.

Також фонд бібліотеки поповнюється навчальними та науковими 
виданнями за допомогою книгообміну, маємо найбільший обмінний фонд 
серед бібліотек аграрних вузів 22488 примірників. У 2015 році за 
книгообміном було отримано 61 примірник, та відправлено 124 примірника 
Партнерів за книгообміном -  65.

6. Виховна робота
Виховна робота в університеті проводиться планово і скоординовано. На 

початку нового навчального року розробляється загальноуніверситетськин план 
виховної роботи за усіма напрямками виховання, який затверджується 
ректором університету, а також складаються плани виховної роботи 
факультетів, кафедр, плани заходів з виховної роботи в гуртожитках тощо. 
Питання про хід виконання планів організації виховної роботи систематично 
заслуховується та обговорюється на засіданнях кафедр, деканатів, ректорату, а 
також на радах факультетів, вченій раді університету.

Студентське самоврядування є одним із найбільш поширених типів 
позааудиторних заходів в університеті, коли студенти беруть участь в
управлінні таких організацій, як. наприклад, студентська профспілка та
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5. Робота фупламентальног бiб;1iотек1-1 

Бгблютека ОДАУ с сгрукгурним пшроздшом, роботу якого эабезпечують 
3 вшдши з основних вишв дiялыюстi. 

У :2015 рош було проведено 4 бiб.'l1отеч.нi ради за участю голтв 
мстодичних ком ,сш факультепв, фахтвшв бтблютенн та кергвництва 
унтверситсту i I О засшаиь Ради провшних фахгвшв бгблютеки. 

У напрямку науково-техш чно: та тнформашйцог роботи чимале значення 
пришлясться полалыпому розвит ку елект ронних ресурств для найбшьш новного 
заловопення гнформашйних потреб науковшв та стуленпв. В зал: електронних 
технолопй налаголжено користувания мережею [итернет та ирограмою «УФД- 
Бгблютека». 

У поточному рощ було вщкрито наукометричну базу Google-Sctюlю· 
(Гугл-Акалем iя ) .. в яку входять праш вчецих ОДАУ. Гугл-Акацемтя нада€ 
можлиысть авторам вшстежуваги бтблюграфгчн] носияання на своз сгагп. 
[ндекс цитування сквалае 11 t7. Кшьюсть локуменпв - 2873. 

У 2015 poui розпочаяася робота по впроваджеаню [нститушйяого 
репозитарпо ОДАУ, який дасть можяивтсть пшвишити науковий рейтинг 
ун гверситету. 

У 201.5 рош на закупгвлю лггератури було витрачено 23130,9l грн., 
отримано навчальног лггсрагури - 929 примгрнпк.в, науково-методичног -· 288 
примтрник!в, журналгв - 193 пр111\1 грника (55 назв). На перюдичн! виднння було 
витрачено 23152,78 грн 

Також фонд бiблiотекн поповнюгтъся навчальиими та науковими 
1�1-сtан11.1,1;ч 11 за лопомогою книгообьину, \1a(J\10 найбшьший обмтнний фонд 
серел б.б.погек аграрних вузгв 22488 примгрникгв. У :ю 15 рош за 
книгообмтном було отримано 61 примгрник, та вшправлено 124 прим.рника. 
Партнерш за книгообмгном -65. 

6. Виховна робота 
Виховна робота в унтверситеп проводиться планово i скоординовано. На 

початку нового навчального року розроблягться эагальноун.верснгетськнй план 
виховног роботи за усгмн напрямками виховання, який затверяжусгься 
ректором унтверсигегу, а також склалаються плани виховног роботи 
факуяьтепв, кафедр. плани захо.пв з виховног роботи в гуртожитках гошо. 
П1пш111я про xi;i виконанпя планзв органпацп виховног робота систематично 
заслуховусться та обговорюггься на засцаннях кафедр, деканатiв, ректорату, а 
гакож на радах факульгепв, вченгй раш унгверситету, 

Студентське самоврядувания е одним iз найбшьш пошвревих тишв 
позааудиторних захошв в унгверсигстт, кош, студенти бсругь участь в 
управшнн: таких органгзашй, як. наприклад, сгудентська профспшка та 
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управління студентським гуртожитком.
24-25 вересня 2015 на базі ОД А У відбулось Засідання Об'єднаної ради 

студентського самоврядування аграрних ВН3 України та школа органів 
студентського самоврядування.

Не залишилися студенти ОДА У осторонь від тих подій, які відбулися в 
країні, свою руку допомоги студенти надали у вигляді проведення тижня 
благодійності та милосердя із збору продуктів і речей для переселенці» і дітей 
бійців АТО. Була організована і проведена зустріч студентів з представниками 
батальйону «Шторм», а також благодійний ярмарок «Допомога бійцям АТО», 
де було зібрано студентами, співробітниками та викладачами 9600 гри.

13 листопада відбувся Міжвузівський студентський конкурс «Одеська 
хвиля», де саме наші студенти посіли почесні призові місця

В 2015 році були проведені такі заходи; «Тиждень здоров'я», «День 
матері», «День Української писемності», проведені урочистості з нагоди дня 
народження ГТ Шевченка, студені и-ак ги вісти взяли участь у фестивалі 
«Студентська весна». За допомогою Первинної профспілкової організації було 
організовано поїздки до міста Умані (дендропарк «Софіївка») та до міста 
Львова.

Наші студенти успішно змагаються на спартакіадах серед ВНЗ України та 
чемпіонатах Європи. За результатами виступів збірних команд університету у 
XXШ обласних студентських іграх в комплексному заліку зайняли'4 місце і 
нагороджені кубком комітету фізичного виховання та спорту обласного 
управління освіти.

В чемпіонаті та першостях України з різних видів спорту прийняли 
участь 8 студентів.

Чемпіонами України стали:
1. Вдануца Ольга -  викладач (регбі)
2. Долиняк ІНШІ -.випускниця (регбі).
3. Латі Юдя ф-т землевпорядну-ванн я 2 курс (регбі).
4 Кириленко Олена - ф-т землевпорядкування 3 курс (регбі).
5. Кірова Лариса ф-т ТВГІПТтаАІ 2 курс (регбі).
6, Дроздова Людмила ■- ф-т ветеринарної медицини 2 курс (дзю-до).
У 2015-2016 навчальному році приймаємо участь у Всеукраїнській 

студентській лізі з баскетболу чоловічою та жіночою командами
Ефективність виховної роботи в університеті характеризується:
- відсутністю правопорушень серед студентів;
- участю в обласних і державних спортивних змаганнях та конкурсах 

художньої самодіяльност і, де студенти університету зайняли призові місця;
- високою активністю студентів у культурно-виховних та спортивних

заходах

управлгння стулентським гуртожитком. 
24-25 вересня 2015 11а баз: ОЛЛ У вглохлось Засщання Об'слнанот ради 

стулентського самоврялування аграриях Вl !3 Украгни та школа органгв 
сту .1СНТСЬКОГО самоврялування. 

Нс залишилися студснл и OilAY ос I щю111� вгл тих пошй, як! вщбулися в 
крапп, свою руку лопомоги стуленти напали у вигляш проведения тижия 
благошйносп та милосерця 1з эбору пролукпв i речей для переселеншв i J(iтeit 
бiй1.1iв АТО. Ьула органтзована i проведена зусгртч сгуденпв :3 прелставниками 
батальйону «Шторм», а також благолгйиий ярмарок «Допомога бiйню1 АТО>>, 
де було згбрано студентами, сгпвробггниками та викладачами - 960U грн 

13 листопада вцбувся Мгжвузгвський студентський конкурс «Одеська 
. . . . . хвиля», де самс наци стуценги поспи почссн: призов: М\СЦЯ. 

· В �О 15 рош були нровелсш так: заходи: «Тижцень здоров ·Я>), «День 
матерг». «День Украгнськог писемносп». пронелеп! урочнсгосп з нагоци дня 
наролження т1·.111евче11ка. с1�,1t1н�н1к111нiс1·11 взяли участь у фестивал] 
«Студентська весна». За допомогою 1 гсрвинио! ирофсшлковот орган гзаш: було 
органповано погшки ло мтсл а Уман: (ленлроиарк «Софйвка») та ло м.сга 
Львова. 

Наш: сгуленти усппцно змагаються на спартактадах серед ВНЗ Украгни та 
чсыпюиатах Свропи. За результатами вистугпв збтрних команд уншсрситет. у 
XXIIJ обласних сгудентських прах в комплексному залтку зайняли · 4 мтсце i 
пагороджен! кубком комггету фгзичного виховання та спорту обласного 

. . 
управлгння освгги. 

В чемпюнаг] 1 а першостях Украши з ртзних вилгв c1101J1 у прийняли 
участь 8 стуленл iв. 

Чемпюнами Украгни стали: 
1. Блануца Ольга -- викладач ( рсгбг) 
2. Долиняк [нна -- випускниця (рсгбг). 
3. Латi Юля ф-т зсмлсвпорялкування 2 курс (регбг). 
4. Кириленко Олена - ф-т зсмлевпорялкування 3 курс (регб: ). 
5. Кгрова Лариса ф-г TBI IГITтaAI 2 курс (регбт). 
6. Дроздова Люлмнла -- ф-т ветеринарпот медицинн 2 курс (лзю-до ). 
У 2015-2016 навчальиому рои: приймагмо участь у Всеукратнсьюй 

ступентськгй лiзi э баскетболу чоловгчою та жгночою командами. 
Ефсктивнгсть виховно) роботи в унгвсрситеп характеризугться: 
- вшсутнгспо право1юрушс111, серед стулеипв; 
- учаспо в обласних i лержавних спортивних змаганнях та конкурсах 

хуложньог само.пяльиосл i, ле стулеити ушверситегу зайняли призов! мкця; 
- високою активнгстю стуленпн у кульгурно-вихоиних ·r а спортивних 

заходах. 
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7. Господарська діяльність

Станом на кінець 2015 року на балансі Одеського державного аграрного 
університету обліковується 16 споруд, з них: 4 навчальних корпуси, 4 
студентських гуртожитка та 8 господарських будівель, а також технологічні 
споруди, що забезпечують життєдіяльність університету три трансформаторні 
підстанції, інженерні мережі (теплопостачання, гарячого та холодного 
водопостачання, каналізаційні, електричні, мережі зв’язку, телекомунікації 
тощо).

Загальна площа матеріально-технічної бази університету складає 
62553,75 тис. к в м. в тому числі навчальні корпуси -  35295,5 тис к в м., 
студентські гуртожитки.22802,4 тис, кв.м та інші об’єкти -  11373,9 тис. кв.м.

Крім того, обліковуються дві земельні ділянки загальною площею 356 і а, 
що посвідчу ється державними актами на право постійного користування 
земельною ділянкою серії ЯЯ від 205937 та серії від 205936.

В університеті в літній канікулярний період функціонує сгуденсько- 
оздоровчий табір «Лукомор’я». У літній період 2015 року СОЇ’ «Лукомор’я» 
був своєчасно підготовлений до початку своєї роботи, в результаті чого 
оздоровилось 777 осіб, з них 26 - науково-педагогічні працівники, 631 - 
студенти університет) та 120 сторонніх осіб.

У 2015 році відділом матеріально-технічного постачання, державних 
закупівель та договірних відносин було здійснено забезпечення структурних 
підрозділів університету необхідним обладнанням, електролампами, 
сантехнічними матеріалами, канцелярськими товарами тощо відповідно до 
ко шторису ун і вереитету.

В університеті на 2015 рік були розроблені заходи з енергозбереження. 
Для обліку спожитого теплопостачання, витрат води та газу, їхнього 
економного використання встановлені лічильники на всіх об’єктах. З метою 
збереження теплової енергії до початку опалювального сезону 2015-2016 
навчального року проводились роботи з утеплення зовнішніх мереж, вікон та 
і її ш их ко негру кц і й,

Господарською частиною здійснені необхідні розрахунки кількості 
питної води на рік, проведеш тендерні закупівлі та укладені договори з 
учасниками на поставку електроенергії, теплопостачання, водопостачання та 
водовідведення

З метою проведення капітальних, поточних та профілактичних ремонтів 
на об’єктах університету господарською частиною були розроблені заходи з 
підготовки об'єктів до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 навчального 
року, підготовки до роботи на початок навчального року та плани робіт 
структурних підрозділів господарської частини.
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7. Госполарська .-�iяJ1ыJiсть 

Станом на юнець 2015 року на баланс: Одсського державного аграрного 
унтверсигету обшковустъся 16 споруд, 3 них: � навчальних корпуси. 4 
стулентських гуртожигка та 8 господарських бушвсль, а також технолопчш 
споруди, шо забезпечують житгсшялыпсть уигверсигету три трансформагориэ 
пшстанцп, гнженерю мереж! (геплопостачнния, гарячого та холодного 
водопостачання, канал гзац: 111, i. елекгричн i, мереж! зв ' язку, телекомунткашг 
гошо). 

Загальна плоша матергальио-техн: чно! бази ун гверситету склалаг 
62553.75 тис. кв.м, в тому 1r11c1i навчалыи корпуси ·-· 35295.5 тис кв.м., 
сгулснтськ: гуртожитки ·· 22802,4 тис. 1ш.,1 та iнwi обскти ·- 11373.9 тис. кв.м. 

. Крiм того, обшковуються дв: земелып .цлянки загальною плошею 356 111, 

1110 посвцчуггься дсржавними актами на право поспйного користувания 
земельною шляпкою серп ЯЯ вi;t 205937 та серн ЯЯ niд 205936. 

В уншерсигеп в Jr.iтнii1 ка11iку.:1ярннй пергод функшонуе стуленсько- 
оздоровчий табгр «Лукоморя». У лiтнii'i перюд 2015 року СОТ «Лукомор'я» 
був свосчасно пщготовлений до початку свосг роботи, в результат! чого 
оздоровилось 777 остб, з них 26 - науково-псдагопчш прашвники. 631 - 
сгуленти уншерситету та 1.20 сгороишх остб 

У 2015 рош шллгюм мнгсргально-тсхшчного постачання, державних 
закугивель та логоырних вшносин бу.ю зшйснено забсзпечення сгруктурних 
гпдрозшшв ун гверситету необх глним обнацнанням. елект ролампами, 
сангехнгчними матерталами. канпенярськими товарами гоню вi;trювi/нЮ ло 
кошторису унгверситету 

В уншсрснгсп на 2015 рiк булп розроблен: заходи '3 енергозбереження. 
Для облiку спожитого тсплопостачання, витраг воли га газу. гхнього 
економного використання встановясн. лгчильники на встх об'сктах. З метою 
збереження тепловот снсргй до початку опапювальното сезону 2015-2016 
иавчального року проводились роботи 3 ун:r1:1е1111я зовпшлих мереж, в.кон та 
i11111их конструкшй. 

1 'осполарською частиною зшйснеи: необхщн: розрахунки кшькосп 
питнот води на ргк, проведен: тсндерн: закуптвш та укпаден] договори з 
учасниками на поставку слектросисрпг, тсплопостачання. волопостачання та 
водовшвслення. 

3 метою провслсння капггальних, погочних та профшактичних ремонпв 
на обсктах унгверситету господарською чнстиною були розроблеш заходи з 
пшготовки обскпв до роботи в осгнпьо-зимовий перюл 2015-20 J 6 навчального 
року, пшгоговки до роботи на початок навчального року та пиани робп 
структурних пшрозлспв господарськог частини. 
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8. Фінансова діяльність
Фінансова діяльність університету здійснюється за рахунок фінансування 

з Державного бюджету України та за рахунок надходження власних коштів, а 
саме:

- за послуги і контрактного навчання, підготовки, перепідготовки, 
підвищення кваліфікації кадрів,

- за проживання у гуртожитках, доходи їдальні та спортивно-оздоровчою 
табору ‘‘Лукомор’я'':

- орендна плата;
- доходи від реалізації металобрухту, макулату ри та інші.
За рахунок державного бюджету у 2015 році профінансовані витрати, 

пов’язані з оплатою праці, частковою оплатою кому нальних послуг, виплатою 
стипендії, соціальним забезпеченням студентів, які є сиротами.

Ви користання коштів 
загального фонду кошторису за 2015 рік

П оказники 2014 р. 2015 р. І У % 2015 до 1 
2014 року 1

фактично
отримано

затверджено
кошторисом

фактично
отримано

(V)

ВИДАТКИ, ВСЬОГО 27 860 423 32 922 000 1 32 922 000 100,0 5 061 577

з них:
оплата праці та нарахування. 

: на неї
18 620 198 22 166 832 22 166 832 і 67,3 3 546 634

в г м .  КВКВ 2111 13 699 388 16 3 37 689 ; їб  337 689 49,6 2 638 301
КЕКВ 2120 4 9 2 0  810 5 829 143 5 829 143 17,7 908 333

оплата комунальних послуг 1 243 725 1 358 693 1 358 693 4,1 114 968 ;
І стипендії 6 995 000 8 184 542 8 184 542 24,9 , 1 189 542 і

забезпечення студентів, які 
є сиротами (продукти 
харчування, одяг, 
матеріальна допомога)

1 001 500 1211 933 1211 933 3 J 210433

У порівнянні з аналогічним періодом 2014 року надходження до 
загального фонду збільшились на 5 061,6 тис. гри.

Аналіз надходжень загального фонду кошторису свідчить про те, що 
основним джерелом забезпечення господарських потреб університету є його 
вдаси і надходження.

За результатами складання фінансової та бюджетної звітності за 2015 рік 
встановлено наступне:

8. Фшансова двшьшсть 
Фгнансова .пяльнтсть уншерситету зшйснюгться за рахунок фгнансування 

з Державного бюджету Укратни та за рахунок налхолження власних кошпв, а 
саме: 

. . - за послуги '3 контрактного навчання, шдготовки, перепшготовки, 
гпдвишення квапфгкаш; калрш; 

- за проживания у гургожигках, доходи шальн] та спортивно-озцоровчого 
табору "Лукомор'я"; 

- орендна. ПJ�ата; 
- доходи вiд реалгзацп металобрухгу, макулатури та iншi. 
За рахунок державного бюджету у 2015 poui профгнансован] витрати, 

пов "язаи: з оплатою праш, частковою оплатою комунальних послуг, внплатою 
сгипеидп, сошальним забезпеченпям стулснпв. як! € сиротами. 

Викорисгаиия кошпв 
загальнот о фоН,..\)' 1,оштор11су за 2015 рiк 

Покязники 2014 р. 2015 р. �'% 1 2015 до 

1 2014 року 
фактично фактично ! 

( ·4· •• ) затвсрлжено j 
отримано кошгорисом отримано 

ВИДАТКИ.ВСЬОГО 27 860 423 32 <J22 ООО 32 922 ООО 100,О 5 061 577 

3 них: 
оплата праш та нарахувания : 

1 3 546 634 на 11е'1 18 620 198 22 166 832 22 166 832 67J i 
i В 1 Ч кгкв ? 1 1 1 гз 69() 388 1 16 337 68() 16 337 689 49,6 1 2 638 301 
! ·-· ·,, взо 14� /..:ЕК13 2120 -1 920 & 1 О 1 ' ' .;. , .t 5 829 143 17.7 908 эзз 

оплата комунальнпх посяуг 12·13 п.::, / 1 35R 693 1 1 358 693 4,1 114 968 
стипендп 6 995 ООО 1 8 18� Ч2 8 184 542 24.9 1 189 542 
эабезпечення ступенпв, як] 
с сиротами (пролукти 1 001 500 l 21] 933 1 211 УЗ.3 3.7 210 43J харчуваннв, одяг, 

1 1 матешальна лопомога) 

У портвнянш з аналопчпим псрюцом 20] 4 року нацходження до 
загального фонду збшьшились на 5 061"6 тис. грн. 

Анашз надходжень загального фонду кошторису свшчить про те. шо 
осповним лжерелом забезпечення господарських потреб уитверсигету с но1 о 
власн: иадхолжения. 

За результатами склалання фгнансовот та бюпжетног звiтностi за 2015 рiк 
встановлено насгмпне: 
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Дебіторської та кредиторської заборгованості за загальним фондом 
кошторису, иебшджетної заборгованості в університеті немає. Дебіторська 
заборгованість за спеціальним фондом становить 603 163,50 гри.

Надходження та використання коштів 
спеціального фонду кошторису за 2015 рік.

П ок азн и к и

|

2014 р. 2015 р. У % 2015 до 2014 ] 
року (+,-) |

| НАДХОДЖЕННЯ ВСЬОГО 16 607 039 | 18 366 530 100,0 1 759 491

1 Л НИХ
плата за навчання, доходу від 

: наукової діяльності
10 788 814 12 Н і  027 65,9 1 322 213

проживання у гуртожитках, доходи 
їдальні, СО Т «Л укомор'я» 5 497 709 5 848 854 31,8 351 145

орендна плата 313 791 396 798 — 83 007
інші надходження (металобрухт 
ТОЩО)

6 725 9 852 0,1 3 127

ФАКТИЧНІ ВИДАТКИ, ВСЬОГ 0 14 872 543 19 417 602...... ... . ............. 100,0....... ....... 4 545 058

! з них
; оплата праці та нарахування на неї 10 848 948 І 13 198 587 68.0 2 349 638

КЕКВ 2111 8 043 766 1 9 775 285 50,3 1 731 519
КЕКВ 2120 2 805 183 3 423 302 1 ЇМ •' 618119
придбання предметів постачання та 
матеріалів 480 774 1 356 134 7,0 875 360

продукти харчування 477 601 274 100 1,4 -203 501
: послуги та роботи сторонніх 

організацій
632 520 1 176 934 6,1 544 414

відрядження 23 803 43 883 0.2 20 079
і комунальні послуги 1 820 009 1 928 907 9.9 108 898

придбання обладнання та предметів 
довгострокового користувамня

44 837 599 969 3.1 555 1:32

капітальний ремонт житлового 
фонду
Інші видатки (податки, навчання 
співробітників тощ о) 544 052 839 089 4,3 295 037

Залишок коштів на 01,01,2015 р

Передоплата за періодичні друковані видання та обладнання дозволена 
відповідно до постанови КМУ від 23 квітня 2014 р № 117 «Про здійснення 
попередньої оплати товарів, робіт і послуг, що закуповуються за бюджетні 
кошти»;

- податки (КЕКВ 2800)58 385,28 гри.;
Переплата з податків буде врахована під час проведення розрахунків по 

податках у наступних звітних періодах. Зазначена заборгованість не являється 
простроченого.

Дебггорськот та кредиторськот заборгованосп за эагальним фондом 
кошторису, небюджетног заборгованосп в унтверситеп немае, Дебпорська 
заборговантсть за спешапьним фондом становить 603 163,50 грн. 

Налходжеиня та використання кошпв 
епешального фонду кошторису за 2015 рiк. 

1 
Показники 

1 

201� р. 

1 

20)5 р. У% i 2015 i10 2014 

1 
року(+,-) 

! 

i 1 
1 НАJtХОЛЖЕННЯ. всьо: О 

1 
' 1 16 607 озо j J 8 3(,6 530 100.0 ! 1 759 491 1 

·3 1/НХ 1 
j . 

плата за навчання. лохоли вгд ю 788 814 12 11 l 027 65,9 1 322 213 
науково: лгяльносп 1 
прсживаиня у гуртожитках, доходи ' 5 497 709 1 5 848 854 31,8 351 145 
Тдальн]. СОТ «Лукомор'я» 1 1 
орснлна 0;1а1 а � 13 79} 396 798 ') � i 83 007 --- 
iншi нацходження (металобрухт 1 

6 725 
1 

9 852 0.1 .. 127 тошо) -� 
�- - 
ФАКТИЧI п ВИДА ТКИ, вгього .14 872 543 ]9 417 602 100,0 4 545 058 
з них 1 -е- -·----··· ....... - 

1 оплат а праш та нарахування 11а не'r_ j __ _!0_848 94R I l 3 198 587 68.0 2 349 638 
r К!::1':В 2 ! 11 ! 8 (Н3 766 � 9 775 285 50.3 1 1 731 519 

кгкв 2120 i 2 80� IIO 3 413 .102 17.(, е 618 119 
! - . i '1 ! : прилоаиня предмеп в посл а•�а1111я та 1 

матер-ал: в 480 774 J 1356134 7.0 875 360 

пролуктп хврчування 477 601 274 100 1,4 -203 501 
послуги та роботи сгороннгх 

1 
632 5.20 1 1 176 934 6.1 544 414 органгза L.ti й 1 

ашряцження ! 23 803 43 883 0.2 20 079 
комунаяыи поспуги 1 1 820 009 1928907 9.9 108 898 ! 

придбання обладнання та предмепв 44 837 599969 3.J 555 132 довгосзрокового користування 
капггальний ремонт жиглового 

- 

Фонд:v 1 
i11шi видатки (податки. ш113•�а11ня 

1 
544 0�2 839 089 -..3 295 037 ! спi вробггн lll\i в ТОЩ()) ! 

Залишок кошт! в на О I О 1 20,., р ,_J 1 

Передоплага за перюличш лрукован: внцання та обладнання дозволена 

вшповшно до постанови КМУ вц 23 квпня 2014 р No 117 «Про зшйснення 
попередньо) оплати товартв, робп i послуг, 1110 закуповуються за бюджетн! 
кошти»: 

- податки (КЕКВ 2800)58 385,28 грн.; 
Переплата з податюв буде врахована гил час проведения розрахунктв по 

полатках у наступних звпних псрюдах. Зазначена заборговашсть не являсться 
11 росгроченою. 
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Кредиторська заборгованість за спеціальним фондом становить 
4 070 816,59 грн.

Порівняно з початком року кредиторська заборгованість зменшилась за 
рахунок сплати за договорами з контрактного навчання та проживания у 
гуртожитках та оплати господарських договорів

В 2015 році в університеті проводились перевірки органами Пенсійного 
фонду, фонду соціального страхування. Державною фінансовою інспекцією 
тощо. За результатами перевірок суттєвих порушень не виявлено.

Звіт подано і схвалено одностайно на засіданні XXXII Конференції 

трудового колективу університету 15 грудня 2015 року, протокол .М»32.

РЕКТОР, профес

'Т іи п !* ''
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Крелигорська заборгованзсть за спешальним фондом становить 
4 070 816,59 грн. 

Портвняно 3 початком JIOK) крелиторська заборговантсгь зменшилась за 
раху нок сплати за поговорами з контрактного навчання та проживания у 
гуртожитках та оплати госполарських договоргв 

В 2015 рош в унгверситеп проводились перевгрки органами Пенстйного 
фонду, фонду сошального страхування. Державною фшансовою [нспекшею 
тошо. За результатами перевгрок суттгвих порушеиь не виявлено. 

Звп поцано i схвалено олносгайно на засыанш XXXII Конференцй 

гру.швого колекгиву ун+верситег; 15 1 ру.ш» 2015 року, прптокол .,032. 
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