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   ЗВІТ РЕКТОРА  

КОЛОМІЙЦЯ ЛЕОНІДА ВОЛОДИМИРОВИЧА 

НА КОНФЕРЕНЦІЇ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

26 ГРУДНЯ 2019 РОКУ 

 

ШАНОВНІ КОЛЕГИ, ДРУЗІ! 

 

Сьогодні ми зібралися на щорічну конференцію трудового колективу 

Одеської державної академії технічного регулювання та якості (ОДАТРЯ), 

під час якої я повинен відзвітувати перед вами про роботу на посаді ректора 

за 2019 рік.  

Протягом року колектив академії продовжував виконувати основні 

завдання Концепції освітньої діяльності ОДАТРЯ і напоглева праця усіх 

працівників призвела до позитивних загальних результатів діяльності 

закладу, за що я вам щиро вдячний.  

Пропоную протягом роботи конференції обговорити питання які 

вирішувалися мною, як ректором, за минулий рік і визначити нові завдання 

на 2020 рік, який є ювілейним для ОДАТРЯ - 75 років з дня заснування, з 

урахуванням реалій сьогодення та рівня наших надбань, які досягнуті 

протягом останіх років. 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

 

Навчальний процес щодо підготовки фахівців відповідних освітньо-

кваліфікаційних рівнів в академії проводився на рівні вимог державних 

стандартів якості освіти.  

Стратегічне завдання колективу ОДАТРЯ - рівноправне входження до 

європейського та світового освітнього простору, документальною фіксацією 

чого має стати відображення академії у вітчизняних та міжнародних 

рейтингах.  
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Визначені Концепцією освітньої діяльності академії пріоритети у сфері 

навчально-методичної роботи спрямовані на забезпечення високої якості 

освіти і наукових досліджень, їх нерозривної інтеграції і поєднання з 

інноваційною діяльністю є незмінними: 

- забезпечення лідерського статусу академії в підготовці кадрів через 

надання максимально широкого спектру освітніх послуг; 

- підвищення конкурентоспроможності завдяки високій гарантованій 

якості; 

- забезпечення конкурентоспроможності завдяки особистому авторитету 

та професіоналізму науково-педагогічних працівників. 

Планування, організація, контроль за навчальною та практичною 

роботою в ОДАТРЯ організовано у відповідності до навчальних планів та 

графіку навчального процесу. 

Протягом року з метою удосконалення навчального процесу були 

проведені наступні заходи: 

- шість засідань Науково-методичної ради, на яких розглядались 

ключові питання з планування та організації навчального процесу; 

- у лютому – березні були розроблені та затверджені навчальні плані 

підготовки бакалаврів,  магістрів за новим переліком освітньо-професійних 

програм; 

- проведені наради з планування академічного навантаження; 

- видані накази про закріплення навчальних дисциплін та планування 

навчального навантаження НПП;  

- затверджені робочі навчальні плани, графіки навчального процесу 

обсяги навчального навантаження та розклади занять; 

- оновлено веб-сайт з системою дистанційного навчання та контролю 

знань студентів ОДАТРЯ;  

- здійснено перехід на розклад занять адаптований до освітньої 

програми студентоцентрованого навчання; 
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- підготовлена документація з проведення атестації випускників (наказ 

про затвердження складу екзаменаційних комісій, графіки засідань комісі).  

По завершенні роботи екзаменаційних комісій здійснено аналіз 

результатів їх роботи, прийнято звіти голів і протоколи засідань.  

Слід зазначити, що постійно здійснювався поточний контроль за: 

- організацією, проведенням навчального процесу (контроль за 

виконанням навчальних планів, графіків навчального процесу, розкладів 

занять, екзаменів і заліків, раціональним використанням аудиторного фонду 

академії тощо); 

- готовністю директорату та кафедр академії до навчального року 

(розклади занять, перевідні накази, перевірено наявність академічної 

заборгованості студентів); 

- проведенням сесій, якісним заповненням відомостей обліку 

успішності студентів, організацією ліквідації академічної заборгованості 

студентами денної і заочної форм навчання, порядком відрахування 

студентів, які мали академічну заборгованість; 

- порядком організації та проведення занять та практик; 

- своєчасністю проведення засідань кафедр з питань затвердження тем 

дипломних робіт;  

- плануванням і виконанням індивідуального навчального навантаження 

штатними науково-педагогічними працівниками (НПП) і викладачами, які 

працюють за сумісництвом, наявністю та якістю відпрацювання планів НПП. 

Проведені заходи щодо самоаналізу та ректорського заміру залишкових 

знань студентів.  

Проведена наступна методична робота: 

- інформування кафедр академії про нормативно-правові акти, що 

стосуються організації освітнього процесу; 

- проведено наради з керівниками виробничих практик щодо 

оформлення угод із базами виробничих практик. 

Науково-педагогічними працівниками видані навчальні посібники: 
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- Тлумачний словник основних термінів з метрології, стандартизації, 

оцінки відповідності та менеджменту якості. 

- Технології та інтерфейси інформаційно-вимірювальних систем. 

-  Теоретичні засади моніторингу якісного стану технічних систем. 

- Електротехніка, електроніка і схемотехніка інформаційних та 

комп’ютерно - інтегрованих систем, електронні пристрої ІВТ. 

- Енергоефективна побутова техніка в готельних комплексах. 

- Використання імітаційних статистичних моделей при оптимізації 

технічного обслуговування і ремонту складної військової техніки та її 

угрупування. 

Практика студентів академії є невід’ємною складовою освітньо-

професійної програми підготовки фахівців. Вона спрямована на закріплення 

теоретичних знань, отриманих студентами за час навчання, набуття і 

удосконалення практичних навичок і умінь за відповідною спеціальністю.  

У 2019 році студенти академії проходили виробничу практику на 

базових підприємствах, а також на кафедрах ОДАТРЯ та інших ЗВО, у 

відповідності до спеціальності. Були задіяні 18 баз практики, у тому числі: 

ДП «Одесастандартметрологія», ТОВ «Торгтехніка», ТОВ «Торгтехніка-98», 

ВАТ Одесакабель», ДП «Інспекція з питань захисту прав споживачів», ТОВ 

«Телекартприлад», ОНАХТ, ОНАЗ, ДП «Одеська залізниця». 

Протягом року проводилась робота щодо сприяння працевлаштуванню 

студентів та випускників ОДАТРЯ. Основними завданнями на цей період 

були: аналіз попиту і пропонування на ринку праці фахівців; налагодження 

співпраці з державною службою зайнятості; інформування випускників і 

студентів про вакантні місця.  

Створено базу даних студентів і випускників академії за анкетуванням, 

що звернулися до підрозділу сприяння працевлаштування. База даних 

містить прізвище, ім’я та по батькові студента, номер групи, в якій він 

навчається, адреса постійного проживання, номер телефону, місце 
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подальшого працевлаштування, первинна посада та примітки, де вказується 

додаткова інформація.  

У підрозділі сприяння працевлаштуванню студентів і випускників 

постійно накопичується банк даних потенційних роботодавців (підприємств, 

установ і організацій), який містить назву підприємства, форму власності 

підприємства, посаду та прізвище студентів, що працевлаштувалися в даній 

організації. В примітках вказується інформація, щодо можливості 

подальшого працевлаштування випускників у цієї організації, вимоги 

підприємства до випускника і т.п. Кожен рік база потенційних роботодавців 

оновлюється. Так, у 2019 році до бази долучено ряд роботодавців, з якими 

укладені угоди щодо співпраці з працевлаштування випускників ОДАТРЯ, а 

саме: ПАТ «Ексімнафтопродукт», ПП «Юнтек», ФІРМА «ТОРГТЕХНІКА», 

ТОВ «ТРАНС ЛОДЖИСТІК ГРУП», ПП «Тріумф-1», ПАТ «Одескабель», 

ПП «АЄС СТАНДАРТ», ПМП «КОМПРО», ТОВ «Укратлантік». 

Встановлені зв’язки з обласними та місцевими організаціями, 

Одеським обласним та Одеським міським центрами зайнятості. Академія є 

постійним учасником заходів, які ними проводяться. З ержавною службою 

зайнятості є домовленість про надання інформації щодо працевлаштування 

випускників з подальшим наданням його роботодавцям. 

Проводилась ярмарка вакансій та роз'яснювальна робота, інформування 

студентів та випускників щодо нормативно - правових актів державного 

регулювання зайнятості та трудових відносин; 

 Крім того організовано: 

– інформування студентів та випускників про наявні вакансії для 

подальшого працевлаштування через сайт академії; 

– інформування НПП випускових кафедр про вакансії потенційних 

роботодавців; 

– моніторинг працевлаштування випускників та відстеження їх 

кар'єрного зростання; 
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–  організація проведення тренінгів та семінарів за участю членів 

студентського самоврядування академії; 

Інформацію про наявність вакансій в Академії поширено на стендах 

кафедр, директорату інституту, а також на інформаційних стендах у 

гуртожитках та на веб-порталі  академії.  

Проведено аналіз відгуків на випускників академії, який став основою 

для поліпшення практичної підготовки студентів на випускаючих кафедрах. 

 У 2019 році проводилась системна робота з удосконалення змістовної 

складової освіти. В сучасних умовах реформаційних змін в освітньому 

просторі головним завданням для учасників процесу формування навчально-

методичного забезпечення є не тільки надання методичної чи 

консультативної допомоги, розроблення документів, а й створення умов для 

розвитку та вдосконалення науково-педагогічної діяльності, не просто – 

передача інформації, а й створення динамічних механізмів для розкриття 

творчого потенціалу викладачів і студентів. Зважаючи на необхідність 

імплементації вимог нових стандартів вищої освіти проводиться постійна 

методична та консультаційна робота з питань удосконалення змісту освітньо-

професійних програм (ОПП) , що мають забезпечувати адаптованість до умов 

ринку праці, реагувати на вимоги роботодавців до випускників, відповідати 

особистісним запитам здобувачів вищої освіти та допомагати НПП обирати 

актуальні теми для вивчення освітніх компонент. Сформовано та постійно 

оптимізується методичне забезпечення, яким регламентуються процедури, 

пов’язані з розробкою, затвердженням, переглядом, моніторингом ОПП зі 

спеціальностей першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів 

(«Методичні рекомендації до розроблення та оформлення ОПП»). В ОПП і 

відповідно в навчальні та робочі навчальні плани інтегруються навчальні 

модулі в частині академічної доброчесності, у тому числі ті, що стосуються 

основи академічного письма.  

З метою полегшення формування планів розроблені та затверджені 

«Методичні рекомендації щодо розробки, структури та змісту навчального 
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плану підготовки здобувачів вищої освіти за освітніми ступенями бакалавр та 

магістр в ОДАТРЯ», постійно надається необхідна допомога навчально-

методичному відділу в розробці навчальних планів та робочих навчальних 

планів підготовки здобувачів вищої освіти за першим (бакалаврським) та 

другим (магістерським) рівнями вищої освіти.  

Відповідно до Законів України «Про освіту», «Про вищу освіту», інших 

нормативних документів МОН, Постанов Кабінету Міністрів НПП  академії 

у зобов’язані підвищувати кваліфікацію. Науково-методична рада разом з 

навчально-методичним відділом постійно надає необхідну допомогу НПП з 

питань планування підвищення кваліфікації та оформлення необхідних 

документів. Розроблена нова версія «Положення про підвищення кваліфікації 

НПП ОДАТРЯ». Для забезпечення ефективної роботи кафедр проводилось: 

 - коригування навантаження НПП кафедр  академії на 2019-2020 н.р. 

відповідно до набору студентів у 2019 році;  

- коригування, узгодження, затвердження річних навчальних планів на 

2019-2020 н.р. з дирекцією науково-навчального інституту;  

- коригування графіку освітнього процесу на 2019-2020 н.р. відповідно 

до фактичного набору студентів зі спеціальностей;  

- у зв’язку з зарахуванням іноземних студентів та слухачів підготовчого 

відділення щомісячно проводиться коригування навчального навантаження 

НПП кафедр. 

Відповідно до вимог листа МОН від 30.01.2017 №1/9-34 починаючи з 

2019-2020 н.р. встановлені терміни навчання: за освітнім ступенем 

«Бакалавр» - 3 роки 10 місяців; «Магістр» - 1 рік 4 місяці.  

Вченою радою було прийнято рішення внести зміни до Положення про 

організацію освітнього процесу в ОДАТРЯ. З метою підвищення якості 

освітньої та наукової діяльності, забезпечення відповідності освітньо-

професійних програм цілям, очікуванням, потребам учасників освітнього 

процесу, було розроблено процедуру відкриття, закриття, перегляду та 

моніторингу освітньо-професійної програми. Внесено відповідні зміни та 
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доповнення до «Методичних рекомендацій до розроблення та оформлення 

ОПП» і Форми ОПП, які затверджені та введені в дію наказом ректора від 

27.12.2019 №105. Відкрито 12 нових ОПП: освітній ступінь «Бакалавр» – 6 

ОПП, «Магістр» – 6 ОПП.  

Здійснено методичний супровід процедури розроблення, перегляду та 

повторного затвердження нової редакції ОПП, погодження Науково-

методичною радою  академії та затвердження Вченою радою: 

011 – Освітні, педагогічні науки  

ОПП «Освітні вимірювання» 

051 – Економіка  

ОПП «Економіка та управління готельно-ресторанного бізнесу» 

073 – Менеджмент 

ОПП «Транспортний менеджмент і логістика» 

076 – Підприємництво, торгівля та біржова діяльність  

ОПП «Якість, стандартизація та оцінка відповідності» 

151 – Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології  

ОПП «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології» 

152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка  

ОПП «Державний нагляд, метрологія та міжнародна стандартизація» 

ОПП «Інженерія якості» 

ОПП «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» 

153 – Мікро- та наносистемна техніка  

ОПП «Мікросистемна інформаційно - вимірювальна техніка» 

171 – Електроніка  

ОПП «Електроніка» 

ОПП «Електроніка та комп’ютерна діагностика автомобілів» 

275 – Транспортні технології (на автомобільному транспорті) 

ОПП «Транспортні технології (на автомобільному транспорті» 

Для ліцензування освітньої діяльності з підготовки іноземних громадян 

підготовлено навчальні та робочі навчальні плани за освітнім ступенем 
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«Бакалавр» та «Магістр» за спеціальністю 152 – Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка. 

Отримано ліцензії на право проведення освітньої діяльності з 

підготовки іноземних громадян (наказ МОН від 15.05.2019 №509-л) в 

академії і молодших фахових бакалаврів (наказ МОН від 30.10.2019 № 975-л) 

в коледжі. 

У зв’язку з введенням в дію стандарту вищої освіти з спеціальності 152 

«Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка» за освітнім ступенем 

«Магістр», підготовлено навчальні та робочі навчальні плани.  

У 2019 році академія успішно провела заходи щодо акредитації ОПП 

«Освітні вимірювання» підготовки магістрів галузі знань 01 Освіта 

спеціальності 011 «Освітні, педагогічні науки» з ліцензованим обсягом 30 

осіб на рік. 

У грудні в академії експерти Національного агентства із забезпечення 

якості освіти здійснювали акредитаційну експертизу ОПП: «Інженерія 

якості» та «Метрологічне забезпечення випробувань та якості продукції» 

(спеціальність 152 – Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка). 

Експерти проводили цілу низку зустрічей з керівництвом  академії, 

інституту, кафедр, в яких реалізуються освітні програми, зі здобувачами 

вищої освіти, академічним персоналом, представниками студентського 

самоврядування, з роботодавцями, з різними структурними підрозділами  

академії у тощо. Сучасна освіта повинна готувати людину, яка здатна жити в 

надзвичай динамічно змінному світі, сприймати його змінність як суттєву 

складову власного способу життя. Глобалізація, трансформаційні процеси та 

неперервна інформаційна змінність обумовлюють включення людини в дуже 

складну систему суспільних взаємовідносин, вимагають від неї здатності до 

нестандартних та швидких рішень. Саме тому в академії ми намагаємось 

основну увагу приділяти питанням подолання консерватизму в підходах до 

освітньої (навчальної, наукової, організаційної тощо) діяльності закладу 

вищої освіти і існуючих стереотипів педагогічної праці та процесу мислення 
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учасників освітнього процесу. Лише інноваційна за своєю суттю освіта може 

виховати студента, який живе за сучасними інноваційними законами 

глобалізації, є всебічно розвиненою, самостійною та самодостатньою 

особистістю, яка керується у житті власними знаннями і переконаннями. 

НПП ОДАТРЯ роблять усе можливе, аби допомогти студентам самостійно 

засвоювати знання, оволодівати потрібною науковою інформацією та ставати 

активним субʼєктом суспільних відносин. 

Викладачі коледжу продовжували роботу по впровадженню в 

навчальний процес сучасних інформаційних технологій при викладанні 

навчальних дисциплін, презентацій лекцій навчальних дисциплін і доповідей 

студентів на конференціях, зокрема впровадження слайд-презентацій, 

створення електронних бібліотек, формування медіатек з навчальних 

дисциплін, робота з Інтернет протоколами ТСР/ІР глобальної мережі 

Інтернет, використання електронної пошти мережі Інтернет для додаткового 

контролю виконання завдання і консультування під час дипломного 

проектування, використання Інтернет ресурсів для пошуку технічної 

інформації. Співпраця з іншими закладами вищої освіти з питань 

удосконалення навчального процесу та впровадження новітніх технологій 

реалізовується через проведення засідань обласних методичних об’єднань, 

семінарів-практикумів, олімпіад, виставок, оглядів – конкурсів кабінетів, 

лабораторій та майстерень. В рамках роботи методичного  об’єднання 

Одеської області здійснюється обмін досвідом між викладачами, майстрами 

виробничого навчання, керівниками підрозділів ЗВО І-ІІ рівня акредитації. За 

результатами участі студентів коледжу в обласних олімпіадах серед були 

одержані призові місця з таких дисциплін: Електротехніка – 3; Інформатика – 

3; Англійська мова  – 3; Економіка – 1; Технічна механіка – 2 місце; Біологія 

– 3 місце; Основи філософських знань – 2 місце. 

Практичне навчання було організовано  в 13 групах  коледжу, окремі 

теми відпрацьовувались на підприємствах міста: ТОВ «Одеський автоцентр 
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КАМАЗ»; фірми «Торгтехніка», «Торгтехніка – 98»; готелях «Центральний», 

«Континенталь», «Бристоль» та інші. 

У поточному році майстрами виробничого навчання  і завідуючими 

майстернями  були виконані такі роботи: 

- виготовлено стенд для перевірки стартерів; 

- розроблені нові практичні роботи: транзисторний регулятор напруги, 

транзисторний RC-генератор; 

- розроблено і виготовлено прилад для перевірки тиристорів; 

- розроблено і виготовлено прилад генератор імпульсів; 

- розроблено і виготовлено прилад джерело енергії і живлення 0 – 15 V; 

- розроблено і виготовлено тиристорний прилад напруги; 

- виготовлений стенд для регулювання напруги; 

- виготовлено стенд – блок індикації. 

Студентка академії Ткаченко А.О. отримує академічну стипендію 

Кабінету Міеністрів України, а студентка Карлюга Олена Валеріївна – 

академічну стипендію верховної Ради України. 

Навчальний процес Підготовчого відділення реалізувався на курсах для 

абітурієнтів з повною загальною середньою освітою і базовою загальною 

середньою освітою у різних формах,таких як навчальні заняття, виконання 

індивідуальних завдань, контрольні заходи, самостійна робота та здача 

іспитів по закінченню занять на курсах. Заняття проводяться з навчальних 

дисциплін: українська мова та література, математика та фізика. Сьогодні на 

Підготовчому відділенні академії навчається 60 іноземних громадян з 

Туркменістану, Бангладешу, Індії, Пакистану, Марокко, Палестини, Китаю, 

Туреччини та Єгипту. 

Науково-педагогічним персоналом Інституту підвищення кваліфікації 

фахівців у сфері технічного регулювання та споживчої політики ОДАТРЯ 

протягом року проводились заняття по підвищенню кваліфікації фахівців з 

метрології, стандартизації, сертифікації, оцінки відповідності та акредитації 
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по 10 навчальним програмам, які погоджені в МОН і Мінекономрозвитку 

України. За 2019 рік пройшли підвищення кваліфікації 1186 слухачів.  

 

ПОКАЗНИКИ КОМПЛЕКТУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ  

 

Профорієнтаційна робота в академії проводилась згідно затверджено 

плану і сприяла створенню та поширенню позитивного іміджу ОДАТРЯ, її 

репутації та престижності як серед абітурієнтів, так і серед фахівців та 

роботодавців.  

Проведені наступні заходи: 

• підготовка інформаційних матеріалів щодо вступу та навчання  в 

академії та коледжі для розповсюдження серед потенційних абітурієнтів; 

• підготовка інформаційних стендів та матеріалів для розміщення на 

веб-сайті академії; 

• надання детальної інформації та популяризація спеціальностей 

академії в заходах День відкритих дверей; 

• підготовка експозицій музею для показу абітурієнтам; 

• підготовка оголошень про прийом до ОДАТРЯ та розповсюдження 

їх через засоби масової інформації; 

• підготовка відеоматеріалів для телевізійних проектів, презентацій і 

виготовлення рекламних роликів та презентацій. 

На базі академії було проведено День відкритих дверей міським 

центром зайнятості для учнів 9-11 класів Приморського, Малиновського та 

Київського районів м. Одеси.  

Викладачі академії протягом року брали активну участь у проведені 

рекламно - агітаційної роботи з населенням міста та області; організували 

розповсюдження рекламних проспектів та буклетів про академію у 

адміністративних районах Одеської, Миколаївської, Херсонської, Київської, 

Черкаської та інших областей.  

Показники комплектування контингенту студентів: 
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Освітній 

ступень 

2019/2020 навчальний рік 

Денна форма Заочна форма 

Держзамовлення Контракт Держзамовлення Контракт 

Молодший 

спеціаліст 

 

57 

 

20 

  

47 

Бакалавр 

 

46 

 

38 

 

20 

 

69 

Магістр 

 

29 

 

23 

 

14 

 

20 

Разом 

 

132 

 

81 

 

34 

 

136 

 

Профорієнтаційна робота протягом навчального року, незважаючи на 

невисоку кількість випускників середньої школи, дала можливість виконати 

державне замовлення на прийом на навчання за ОПП підготовки бакалаврів, 

а також набрати студентів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб.  

Аналіз перебігу вступної кампанії 2019 року окреслює багато питань з 

удосконалення Умов прийому 2020 року, які ми маємо врахувати у наступній 

Вступній кампанії, а саме: дозволити абітурієнтам подавати заяви як в 

електронній так і в паперовій формі, вдосконалити роботу ЄДЕБО України, 

відповідно врахувавши проблеми 2019 року, сприяти організації завчасної 

підготовки вступників до здачі єдиного вступного іспиту (ЄВІ) з іноземної 

мови для вступу на освітній ступінь «Магістр». 

Наразі розроблено «Правила прийому на навчання до ОДАТРЯ у 2020 

році», здійснено розподіл ліцензійного обсягу ОПП у межах спеціальності та 

форм навчання, а також підготовлено конкурсні пропозиції на 2020 рік. 

Маємо впевненість, що Вступна кампанія 2020 пройде успішно, а ряди 

студентів академії у 2020 року поповняться кількісно та якісно.  

 

ОСВІТНЬО-ВИХОВНА РОБОТА 

 

Освітньо-виховний напрям роботи у ОДАТРЯ проводився на підставі 

Закону України «Про вищу освіту», Концепції виховання молоді в 



 15 
 

національній системі освіти, нормативно правових актів України, а також 

відповідно до Планів виховної роботи академії на навчальний рік. 

Для вирішення виховних завдань в академії сформована і впроваджена 

в практику роботи всіх структурних підрозділів система організації та 

ведення ідеологічної, виховної роботи зі студентською молоддю, яка включає 

в себе кілька рівнів: 1-й рівень - ректорат; 2-й рівень-відділ виховної роботи з 

молоддю, директорат ННІ; 3-й рівень - кафедри (викладачі, куратори 

навчальних груп), гуртожиток (комендант); 4-й рівень – виконавчий орган 

студентського самоврядування (студентська рада інституту, студентська рада 

гуртожитку) та молодіжні громадські організації (первинна профспілкова 

організація ОДАТРЯ (об’єднана)). 

Відділ з виховної роботи є основним координатором просвітницько-

виховної роботи в ОДАТРЯ, який організовує свою діяльність з метою 

збереження та розвитку традицій молодіжного руху академії та реалізації 

спільно з іншими підрозділами державної молодіжної політики в сфері 

освіти, виховання та соціального захисту студентської молоді. 

Важливу роль у виховному процесі та координованій роботі з відділом 

виховної роботи відіграють куратори навчальних груп, які діють за 

розробленим положенням, тематичним планом виховних занять та звітним 

журналом куратора. Належна робота кураторами започаткована і діє у 

позанавчальний час, під час самопідготовки та організації побуту студентів у 

гуртожитку. 

Організаційно-виховний процес має творчо-пошуковий характер, що 

реалізується через систему заходів, індивідуальний підхід та вплив на 

кожного студента на всіх рівнях – від академічної групи, студентського 

самоврядування до ректорату академії.  

Пріоритетом освітнього процесу є створення умов, щоб кожний 

студент був охоплений участю у проведенні різних заходів студенто-

центрованого освітньо-виховного процесу.  
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Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної роботи 

2019 року здійснювалися за основними напрямами: 

 організаційна робота; 

 національно-патріотичне виховання; 

 інтелектуально-духовне виховання; 

 морально-правове виховання; 

 екологічне виховання та формування здорового способу життя; 

 художньо-естетичне виховання; 

 трудове виховання; 

 студентське самоуправління та самоврядування. 

Над реалізацією мети  і завдань виховної роботи в академії  в 2019 

році  працювали начальник відділу з виховної роботи, куратори, викладачі, 

керівник гуртка художньої самодіяльності «Імідж», виконавчий орган 

студентського самоврядування. 

Організаційна робота 

«Посвячення у студенти» - пам’ятна подія для академічної спільноти  

відбулася 30 серпня. Учасниками гуртка художньої самодіяльності та 

студентського клубу «Імідж» був підготовлений святковий концерт. 

Для кураторів академічних груп та науково-педагогічних працівників 

кафедр академії розроблено рекомендовану тематику виховних годин у 

навчальних групах, тематику об’єднаних виховних заходів коледжу та 

комплексний план з виховної роботи на 2019-2020 навчальний рік. 

У жовтні місяці відбулися вибори керівництва виконавчого органу 

студентського самоврядування ОДАТРЯ.  

Розроблено графік проведення виховної роботи у гуртожитку. 

Оформлено журнал відвідування гуртожитку викладачами та проведення 

виховних заходів. 

Національно-патріотичне виховання 

Формуванню патріота своєї Батьківщини, створенню високого 

морально-естетичного внутрішнього світу студента сприяють активні заходи, 
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що проводяться у підрозділах. В цьому процесі визначна роль відводиться 

бібліотеці, в якій щорічно оформляються ілюстративно-книжкові виставки: 

день міста Одеси; день партизанської слави; 

день українського козацтва; 

день української писемності та мови; 

день відзначення 28-ї річниці Всеукраїнського референдуму на 

підтвердження Акта проголошення незалежності України; 

день Соборності України та ін. 

В бібліотеці створені умови для студентів і викладачів щодо доступу та 

користування бібліотечним фондом. Вона систематично поповнюється 

сучасною навчально-методичною літературою, нормативними матеріалами, 

державними стандартами України (ДСТУ), міжнародними стандартами, 

періодичними виданнями за спеціальностями. 

Бібліотека уважно стежить за пам'ятними датами, ювілеями, святами та 

відображає їх у книжково-ілюстративних виставках на стенді "Світ пам'ятає". 

Виставка "Майбутньому метрологу" знайомить студентів із книгами та 

документами, необхідними для фахівця а також з підручниками та 

посібниками, написаними викладачами академії та коледжу. Книжково-

ілюстративні виставки відіграють не тільки інформаційну та освітню роль, а 

й просвітницьку. 

За останні чотири роки бібліотека поповнилася 2739 примірниками 

літератури, з них 14 дисертацій, 14 авторефератів дисертацій, 418 наукових 

журналів, 560 монографій, 29 збірників наукових праць та матеріалів 

наукових конференцій. Частина наукових видань складає 21,5% від усіх 

надходжень. 

З нагоди 75-річниці з Дня визволення міста-героя Одеси від 

фашистських загарбників за сприянням студентської ради та відділу з 

виховної роботи академії студенти відвідали Військово-історичний музей. 

Відвідування музею студентами та подорож по ньому з екскурсоводом 
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об’єдналися спільною метою виховання патріотизму та почуттям гордості за 

свій народ.  

18 квітня на сцені актового залу академії відбувся урочистий концерт з 

нагоди 75 річниці з Дня визволення Одеси та Перемоги над нацизмом у 

Другій світовій війні. Згадуючи ветеранів війни та сьогоднішніх воїнів, їх 

мужність, героїзм у роки лихоліття, пролунали пісні та пронизливі до сліз 

вірші у виконанні наших студентів клубу художньої самодіяльності «Імідж»  

та запрошених гостей заходу – зразково-вокальної студії «Камертон» 

Одеського дитячого будинку творчості «Дивосвіт». 

У березні місяці студенти першого курсувідвідали музей історії 

навчального закладу, який є осередком значної навчально-виховної роботи. 

Експозиція музею відтворює основні етапи становлення та розвитку академії 

(технікуму, вищого училища, коледжу, інституту, академії). Також разом з 

нашими студентами, музей академії радо приймав студентів Одеської 

національної академії харчових технологій. Подорож в історію метрології та 

розвитку ЗВО була здійснена досвідченим викладачем Б. Бердиєвим.  

З метою патріотичного виховання, відзначення історичних, пам’ятних 

дат, традицій, свят розроблено тематику виховних годин у навчальних групах 

кураторами та проведені виховні години до таких дат:  

 День української писемності і мови; 

 День працівника освіти; 

 День українського козацтва; 

 День пам’яті жертв голодомору та політичних репресій; 

 Свято Соборності України; 

 Річниця бою під Крутами; 

 Міжнародний день рідної мови; 

 Шевченківських днів;  

 День Перемоги у ІІ світовій війні;  

 День матері; 



 19 
 

 День державного прапора України; 

 Акт проголошення незалежності України тощо. 

21 вересня для студентів першого курсу проведена екскурсія містом 

Одеса з відвідуванням історичних та архітектурних пам’яток міста, а також 

похід до Одеського археологічного музею в межах робочої програми 

навчального курсу «Історія України та української культури».  

Завдання національного виховання та його складових вирішуються 

завдяки: вивченню історії рідного краю. Так, під час щорічного заходу «День 

знань» відбувається посвячення в студенти першокурсників, проводяться 

екскурсії до музеїв, зустрічі з професорсько-викладацьким складом академії, 

концертні програми, пішохідні екскурсії по місту Одеса тощо. 

8 листопада, у День української писемності та мови, студенти академії 

приєдналися до Всеукраїнського радіодиктанту національної єдності. 

Ініціаторами акції в академії стали кафедра загальних дисциплін та циклова 

комісія гуманітарних та соціально-економічних дисциплін. Цю унікальну 

акцію Національна радіокомпанія України започаткувала ще у 2000 році з 

метою з’ясувати, наскільки добре знають рідну мову та продемонструвати 

солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне слово, хто хоче, щоб українці 

спілкувалися українською мовою і зберегли її для нащадків. 

Диктант об’єднав навколо українського слова і студентів коледжу і 

академії, викладачів і керівництво ОДАТРЯ.  

У грудні першокурсники академії відвідали військово-історичний 

музей та здійснили подорож по ньому з обізнаним екскурсоводом, 

об’єдналися спільною метою виховання патріотизму та почуттям гордості 

сучасної молоді за свій народ та незабутні враження залишили відвідини 

окремої експозиції виставки «Блокпост Пам’яті». Експозиція присвячена 

вшануванню пам’яті військовослужбовців Збройних Сил України, бійців 

добровольчих батальйонів, Національної гвардії України, підрозділів 

Міністерства внутрішніх справ та Служби безпеки України.  
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В рамках відзначення 28-ї річниці Всеукраїнського референдуму на 

підтвердження Акта проголошення незалежності України, що проходило з 2 

по 4 грудня в ОДАТРЯ  були проведені різноманітні заходи, серед яких:   

- в бібліотеці відкрилася тематична виставка до Дня Всеукраїнського 

референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежності України та 

проведено круглий стіл на тему «Консолідація та єдність суспільства – умова 

розбудови розвинутої української держави»;  

- проведено лекцію для студентів старших курсів та викладачів на тему 

«Рік державності України у датах».  

Інтелектуально-духовне виховання 

З метою духовного збагачення студентів згідно з планом виховної 

роботи щорічно проводяться конференції, круглі столи для студентів, які 

формують їх культуру, розвивають  художні здібності,  збагачують  знаннями 

у галузі літератури, музики, образотворчого мистецтва. 

 Щорічно проводяться такі  вечори та свята: 

- посвячення в студенти; 

- студентська осінь; 

- день робітників освіти; 

- всесвітній день студента; 

- день захисника Вітчизни; 

- міжнародний день жінок; 

- День Перемоги над нацизмом та інші. 

15 березня в академії відбулася студентська конференція присвячена 

Всесвітньому дню захисту прав споживачів, який в усьому світі відмічається 

щорічно 15 березня, починаючи з 1983 року. 

В конференції прийняли участь студенти академії та коледжу. 

Найбільший інтерес викликали доповіді студентів на теми: «Становлення 

системи захисту прав споживачів», «Керівні принципи ООН на захист прав 

споживачів», «Правова гарантія забезпечення належної якості товару». 
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30 вересня  з нагоди Всеукраїнського дня бібліотек студенти ОДАТРЯ 

відвідали виставку в Одеській національній науковій бібліотеці. Студентам 

була проведена оглядова екскурсія по всім відділам бібліотеки, також вони 

мали можливість навчитись користуватися каталогами. 

4 жовтня в академії пройшла студентська конференція, присвячена 

Міжнародному дню стандартів.  

У листопаді місяці з метою  удосконалення практичної підготовки 

студентів викладачами  Сафроновим Б.М. та Тимохіною Л.Б. була проведена 

екскурсія на ПАТ «Одескабель». Під час екскурсії студенти докладно 

ознайомились зі структурою метрологічного підрозділу підприємства, з 

сучасними видами кабельної продукції та технологіями їх виробництва. 

Особливу зацікавленість студентів викликало застосування засобів 

вимірювальної техніки у технологічних процесах. 

Морально-правове виховання 

Значну увагу викладачі приділяють морально-правовому вихованню 

студентів. Студенти затверджують принципи загальнолюдської моралі: 

правди, справедливості, доброти, працелюбства, інших доброчинностей, а 

також формування правової культури, прищеплення їм поваги до прав і 

свобод людини, засвоєння та виконання основ державного, трудового,  

сімейного та кримінального права.  

З цією метою щорічно проводяться такі основні заходи: 

- лекції на тему: «Конституційні права і свободи людини та 

громадянина», «Я і закон: права та обов’язки неповнолітніх»;  

- щомісячно на зборах кураторів груп та студентської ради проводиться 

виховна робота зі студентами, схильними до правопорушень; 

- зустрічі з працівниками правоохоронних органів. 

Вживаються заходи для активізації захисту студентів від негативних 

зовнішніх впливів: зустрічі з працівниками правоохоронних органів, з 

лікарями поліклініки, психологом та інші. 
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З метою охорони громадського правопорядку у гуртожитку створено 

оперативний загін, до складу якого увійшли десять хлопців. 

У жовтні місяці організовано профілактичну бесіду щодо профілактики 

адміністративних правопорушень із студентами-іноземцями. У роботі брали 

участь: заступник директора ННІ МАІТЕ Кудряшов В.О., начальник відділу з 

виховної роботи Сеніва І.С. 

 Протягом року проводилась інформаційно-профілактична робота у 

гуртожитку з метою попередження правопорушень, тютюнопаління, 

наркоманії та захворювання на СНІД. 

Разом з вихователем та комендантом гуртожитку здійснювався огляд 

санітарно-побутових блоків та поверхів гуртожитку, надавалась допомога у 

благоустрої кімнат під час щорічного огляду на кращу кімнату. 

Здійснювався контроль за проведенням виховної роботи кураторів у 

академії та гуртожитку. Психологом Кучеренко О.В. перегляд кінофільмів з 

тематики профілактики правопорушень, наркоманії, алкоголізму, паління, 

СНІДу, а саме: «Правда про наркотики», «Наркоманія», «Стоп СНІД», 

«Алкоголізм та паління». 

19 листопада відбулося святкування Міжнародного дня студента. Для 

студентів програма свята була особлива, незабутня та насичена. З самого 

ранку в академії розпочалося святкування зі студентського флешмобу та 

благодійного студентського ярмарку під назвою «Академічна родина». Тема 

святкування -  День студента в різних країнах світу. Цією акцією наші 

студенти намагались показати, що їх всіх поєднала єдина студентська країна 

ОДАТРЯ, а всі наші студенти - це дружня студентська академічна родина!  

Студентські групи разом з кураторами активно долучилися до 

проведення заходу. Власноруч виготовлені студентами тістечка, печиво, 

напої різних країн та народів приємно здивували викладачів та гостей свята. 

В результаті проведення благодійної акції студентами було зібрано суму 

коштів, які будуть передані членами студентського самоврядування на 

лікування нашій студентці Тарковій Владиславі. Усі учасники заходу: від 
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студентів до адміністрації  отримали незабутні враження та здійснили свій 

вклад у допомозі на лікування нашій студентці. 

Представники студентського самоврядування під керівництвом голови 

виконавчого органу студентського самоврядування Дмитрієвої Анастасії 9-10 

листопада відвідали Школу студентського самоврядування в НУ «Одеська 

юридична академія». Цей форум організовала ГО «Молодіжна організація 

«LIGHT», Молодіжна рада при Одеському міському голові, Департамент 

освіти та науки Одеської міської ради та Українська асоціація студентів.  

З 2 по 6 грудня був проведений Всеукраїнський тиждень права, в 

рамках якого були проведені такі заходи:  

- викладачами правознавства оформлено тематичні стенди на тему: 

«Захист прав людини», «Профілактика правопорушень серед молоді», 

розміщені інформаційні та довідкові матеріали, спрямовані на правову освіту 

студентів; 

- серед студентів 1 курсу організовано та проведено  соціологічне 

опитування на правову тему: «Діти та молодь про свої права», розроблено 

відповідну анкету, опрацьовано отриманий матеріал; 

- зі студентами 1-2 курсів проведено  круглий стіл на тему: «Торгівля 

людьми - масове порушення прав і свобод людини», який мав комплексний 

характер, та містив в собі виступи студентів і викладачів ОДАТРЯ; 

- працівниками бібліотеки оформлено та проведено книжкову виставку 

на тему: «Захист прав людини та громадянина»; 

- проведено  виставку  плакатів на тему: «Ні – торгівлі людьми», в якій 

студенти продемонстрували своє бачення проблеми торгівлі людьми як 

масового порушення прав людини;  

Заходи пройшли у формі запитань та відповідей, цікаво та доступно, за 

активною участю студентів та викладачів. Студентів було ознайомлено з 

положеннями Загальної Декларації прав людини, з історією виникнення 

поняття «права людини», а також обговорено питання дотримання правових 

норм в Україні.  
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Окрему увагу було приділено торгівлі людьми як масовому порушенню 

прав людини в Україні та світі, і проблемам запобігання та припинення 

означеного правопорушення.  

Екологічне виховання та формування здорового способу життя 

Екологічне виховання спрямовано на формування екологічної культури 

особистості студентів, усвідомлення ними важливості гармонії людини, 

природи, відповідальності до неї. 

З цією метою щорічно проводяться такі заходи:  

- розробка творчих робіт студентів та викладачів; 

- о всесвітнього Дня води та всесвітнього Дня Землі викладачі і 

студенти виконують комплекс заходів із озеленення закладу та території 

навколо, висаджують квіти, кущі та дерева; 

- розробка стендів «Проблеми екології на сторінках міських газет»; 

- розробка костюмів для виставки з відходів виробництва. 

Фізичне виховання спрямоване на формування здорової, гармонійно 

розвиненої особистості, здатної до творчої напруженої праці і соціально-

прийнятного відпочинку, наступальної позиції стосовно до прояв у 

молодіжному середовищі наркоманії, алкоголізму, паління, токсикоманії та 

інших форм соціальної дезадаптації підлітків і юнацтва, вироблення 

позитивних звичок, які сприяють здоровому способу життя, активному 

залученню до занять фізкультурою і спортом. На сьогодні працює 6 

спортивних секції, у яких займаються біля 250 студентів.  

З цією метою постійно проводяться такі заходи: 

- інструктаж з попередження травматизму на уроках та позакласних 

заняттях з фізичного виховання; 

- похід присвячений “Дню фізичної культури та спорту”; 

-  робота спортивних секцій; 

- бесіди в групах нового набору про спортивні традиції академії; 

змагання на першість академії з настільного тенісу, футболу, 

волейболу,  шахів та шашок; 
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- участь збірних команд в спортивних змаганнях на першість м. Одеси. 

Співробітники ГУ ДСНСУ в Одеській області спільно з працівниками 

Патрульної поліції та Головного управління Держпраці в Одеській області 

рятувальники провели профілактичне заняття із студентами академії. 

З метою популяризації фізичної культури та спорту, підвищення 

рухової активності та зміцнення здоров’я, залучення студентської молоді до 

регулярних занять фізичною культурою і спортом відбувся Всеукраїнський 

студентський забіг, який приурочено до закриття Спортивних ігор, 

учасниками якого стали студенти та викладачі ОДАТРЯ. 

Учасники здійснили забіг дистанцією на 1609 метрів, старт забігу – 

парк Перемоги. 

У березні місяці для студентів академії здійснено перегляд фільму та 

проведено бесіду на тему «Правда про наркотики» за участю психолога 

Кучеренко О.В. 

31 жовтня в спортивній залі академії відбулося веселе, неповторне і 

завзяте спортивне свято «Козацькі розваги». 

Ідеєю заходу був не лише фізичний розвиток нашої молоді, але й 

прагнення прилучити до національних традицій, звичаїв та обрядів; 

загальнолюдських цінностей козацької  моралі. До програми змагань було 

включено: естафети, силові конкурси, вправи на спритність та конкурси 

військового спрямування. Музичні подарунки клубу художньої 

самодіяльності «Імідж» створили святковий настрій. Зазначимо, погодні 

умови цього дня були вочевидь несприятливі: злива із поривами вітру,  гроза, 

проте змагання не зупинилися і студенти-козаки, як справжні спортсмени 

«відпрацювали» всі пункти своїх програм. 

7 листопада відбулася зустріч студентів ІІ курсу коледжу ОДАТРЯ з 

лектором громадської організації «Нарконон-Одеса» Г.В. Маліцьким, який 

виступив з доповіддю «Вся правда про наркотики», студенти отримали 

знання про шкідливість тютюнопаління, вживання алкоголю та наркотичних 

засобів. Детально обговорювалися небезпечність вживання наркотичних 
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речовин, їх дія на організм людини, неприпустимість навіть одноразового їх 

застосування. 

Бесіда стала ще одним кроком впровадження здорового способу життя 

серед студентської молоді. 

28 жовтня відповідно до плану виховної роботи відбувся семінар 

«Ціннісні орієнтації сучасної української молоді. Соціально-педагогічні 

засади формування громадянської відповідальності у студентів». 

31 жовтня у гуртожитку академії зі студентами було проведено лекцію-

бесіду на тему: «Адаптація, права та обов’язки студентів, що мешкають у 

гуртожитку». Начальником відділу з виховної роботи було проведено 

профілактичну бесіду зі студентами з проблемних питань їх адаптації до 

умов проживання, практики спільного проживання, взаємодопомоги та 

взаєморозуміння. Особливу увагу приділено правам та обов’язкам студентів 

у контексті заборони тютюнокуріння, наркоманії та алкоголізму. 

Художньо-естетичне виховання 

На сцені актового залу відбувся концерт, присвячений Міжнародному 

жіночому дню 8 березня, в якому прийняли участь юні таланти академії.  

28 березня студенти академії стали учасниками міжвузівського гала-

концерту студентської творчості «Студентська весна - 2019», який відбувся у 

розважальному комплексі «Palladium».  

3 липня відбулося урочисте святкування з приводу Випуску-2019. 

Випускний – це свято радості і свято розставання, яке таїть у собі захоплення 

від професійного зростання, становлення вчорашнього студента  і, водночас, 

смуток за роками юності, студентською дружбою та навчанням. Саме таким 

став випускний-2019 для студентів ОДАТРЯ. 

3 жовтня до професійного свята – Дня працівників освіти в актовій залі 

ОДАТРЯ відбувся святковий концерт. Бути викладачем – це справжнє 

мистецтво, обране за покликом серця, наполеглива, чесна, натхненна праця, 

що збагачує світ мудрістю, знаннями, милосердям, людяністю. Студенти 

академії за доброю традицією привітали своїх викладачів із їхнім 
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професійним святом. Невимушена щира атмосфера панувала в залі, всі 

зацікавлено дивилися концерт, який підготували  клуб «Імідж». 

В бібліотеці протягом року були розроблені та представлені на 

допомогу кураторам більш 20 виставок художньої літератури, пов’язаних з 

естетичним вихованням студентів.  

28 грудня в стінах академії відбувся незвичайний урочистий 

передноворічний випуск магістрів.  Для випускників цей день був дуже 

важливий і хвилюючий. Свято відбулось в новорічній тематиці: ялинка, 

новорічна музика, Снігурочка з Дідом Морозом! 

Трудове виховання 

Трудове виховання спрямоване на вироблення у студентів свідомого 

ставлення до праці, внутрішньої потреби до самостійного, позитивно-

умотивованого  оволодіння знаннями в процесі навчання. 

З метою привиття любові до обраної професії проводились такі заходи:  

- конференція, присвячена Міжнародному Дню Стандартизації; 

- конференція, присвячена Дню робітника радіо та телебачення; 

- конференція, присвячена Дню енергетика; 

- організація чергування в гуртожитку та учбових корпусах; 

- виготовлення стендів, макетів в технічних гуртках; 

- виготовлення спортивного інвентарю; 

- зустріч з випускниками коледжу, з ветеранами праці. 

Проведення з вихователем та студентською радою інстутуту та 

академії конкурсів на кращу кімнату гуртожитку. 

Студентське самоуправління та самоврядування 

Студентське самоврядування займає в ОДАТРЯ особливе місце і є 

невід’ємною частиною громадського самоврядування академії. 

Демократизація вищої школи, сучасні педагогічні технології і підходи 

до організації навчання і виховання у вузі вимагають широкої участі 

студентів в управлінні вузом, в рішенні значного числа питань навчання, 
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побуту і відпочинку, забезпеченні оптимальної системи формування 

особистості майбутнього фахівця.  

Рада студентського самоврядування ОДАТРЯ спрямовує та забезпечує 

активну участь кожного студента в різних видах діяльності, а саме, в 

навчально-пізнавальній, художньо-естетичній, культурно-освітній, трудовій, 

спортивно-оздоровчій, організаторській та ін.  

Студентське самоврядування створює умову для формування соціально 

зрілої особи, розвитку управлінських, організаторських, комунікативних 

здібностей майбутніх фахівців, робить істотний вплив на зростання їх 

професійної компетентності, відповідальності, самостійності, здібності до 

самореалізації, виробленню творчого підходу у вирішенні поставлених задач.  

Робота органів студентського самоврядування дозволяє скоординувати 

діяльність всіх ланок складного виховного процесу, направляти його в 

потрібне русло. З метою забезпечення представництва студентів в найвищих 

органах управління ОДАТРЯ, представники студентів введені до складу 

вчених Рад академії, інституту, коледжу, робочих груп ректорату. Ректорат 

постійно взаємодіє з органами студентського самоврядування і суспільними 

об'єднаннями, надаючи їм різноманітні допомоги і матеріальну підтримку. 

Рада студентського самоврядування має такі комісії відповідно до 

напряму роботи: навчально-виховна комісія; культурно-масова комісія; 

спортивна комісія; трудова комісія; житлово-побутова; прес-центр. 

Навчально-виховна  комісія забезпечує виконання студентами своїх 

обов’язків; забезпечує захист прав і інтересів студентів; сприяє 

взаємодопомозі; організовує проведення консультацій та їх відвідування; 

проводить роботу зі студентами по попередженню правопорушень. 

Культурно-масова комісія організовує та проводить вечори й інші 

масові заходи; організовує роботу гуртків художньої самодіяльності; 

організовує відвідування музеїв, театрів, виставок; організує зустрічі з 

цікавими людьми, артистами, ветеранами; створює умови відпочинку 

студентів у гуртожитку. 
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Спортивна комісія організовує роботу спортивних секцій; допомагає 

викладачам в організації спортивних змагань та ігор; організовує та 

проводить туристські походи і походи вихідного дня, День здоров’я. 

Трудова комісія сприяє працевлаштуванню випускників; сприяє 

науковій, творчій діяльності студентів; організовує роботи з благоустрою 

навчальних корпусів і гуртожитку та організовує чергування у них. 

Житлово-побутова комісія організовує проведення ремонтів оглядів-

конкурсів кімнат та поверхів гуртожитку. 

Прес-центр організовує проведення конкурсу стінних газет; 

організовує та випускає комп’ютерні і радіогазети; організовує взаємодії з 

кореспондентами газет, радіо і телебачення; проводить соціологічні 

дослідження серед студентів. 

Голова Студентської Ради Анастасія Дмитрієва прийняла участь у 

Всеукраїнському з’їзді представників органів студентського самоврядування 

закладів вищої освіти України.  

 

СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ    

АКАДЕМІЇ 

 

Діяльність ОДАТРЯ у звітному періоді була спрямована задоволення 

потреб громадян і держави в якісній освіті шляхом підготовки 

високоосвічених, національно свідомих, висококваліфікованих фахівців для 

практичної і наукової діяльності, здатних задовольняти особисті духовні і 

матеріальні потреби, потреби суспільства у забезпеченні сталого 

інноваційного розвитку, а також оптимізацію існуючої в академії СУЯ 

освітньої діяльності та приведення її до вимог міжнародних стандартів. 

Моніторинг якості освіти орієнтований на підвищення якості вищої 

освіти шляхом розвитку потенціалу викладачів академії, імплементації 

студентоцентрованого підходу в проектування та реалізацію освітніх 
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програм, поступового переходу до прозорих методик оцінювання навчання 

здобувачів вищої освіти. 

Виконані планові заходи щодо внутрішнього забезпечення якості 

освіти на 2019-20 навчальний рік: 

- моніторинг адаптації діючої системи управління якістю стосовно 

надання послуг у сфері освіти  до вимог документів ДСТУ ISO 9001:2015;  

- оптимізація існуючої системи внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти; 

- проведені внутрішні аудити якості діяльності структурних 

підрозділів академії, які забезпечують освітній процес; 

- розробка і впровадження інструментів, спрямованих на забезпечення 

якості  та оцінювання освітніх програм, забезпечення якості викладання і 

оцінювання здобувачів вищої освіти; 

- розробка методичних матеріалів щодо оптимізації контенту освітніх 

профілів та програм згідно до чинних вимог МОН; 

- забезпечення зворотного зв'язку та аналіз задоволеності споживачів 

освітніх послуг (опитування та анкетування стейкхолдерів); 

- моніторинг рівня наукової та професійної активності науково-

педагогічних працівників (рейтингова оцінка), контроль процесу підвищення 

кваліфікації співробітників ОДАТРЯ; 

- організація, моніторинг і контроль процесу підвищення педагогічної 

майстерності НПП ОДАТРЯ шляхом організації відповідних заходів: 

семінарів, академічних читань, конференцій, круглих столів,форумів тощо; 

- аналіз забезпечення освітнього процесу приміщеннями навчального 

призначення, навчальних лабораторій новим устаткуванням, обладнанням, 

сучасними приладами, комп’ютерними робочими місцями, комп’ютерною і 

мультимедійною технікою; 

- забезпечення інформування громадськості про результати діяльності 

ОДАТРЯ (розміщення актуальної інформації на веб-ресурсах академії); 
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- оптимізація роботи інформаційної системи академії з метою 

підтримки сучасного інформаційно-освітнього середовища; 

- проведення заходів із формування та розвитку корпоративної 

культури, а також академічної доброчесності в ОДАТРЯ; 

З метою підвищення якості освітньої діяльності в Академії створений 

та працює Відділ забезпечення якості вищої освіти ОДАТРЯ. 

Виконані заходи щодо створення та реалізації умов для якісної 

підготовки висококваліфікованих фахівців відповідного рівня та 

спеціальності, конкурентоспроможних на ринку праці, компетентних, 

відповідальних, які вільно володіють своєю професією, орієнтуються в 

суміжних сферах діяльності, здатних до ефективної професійної діяльності 

на рівні світових стандартів, готових до постійного професійного зростання, 

соціальної та професійної мобільності. 

Удосконалена система моніторингу відповідності навчально-

методичного комплексу дисциплін, програм практик; методичних 

рекомендацій до виконання індивідуальних завдань та кваліфікаційних робіт; 

програм екзаменів відповідно до компетентностей і результатів навчання, 

визначених освітніми програмами, напрямів наукових досліджень. 

Проведено комплексний аналіз кадрового забезпечення освітніх 

програм, у тому числі через наявність підтвердження кваліфікації, фахового 

та наукового рівня науково-педагогічних працівників. 

Заходи із забезпечення якості освітньої діяльності відповідають 

вимогам нормативно-правових документів.  

В ОДАТРЯ в наявності усі умови щодо забезпечення стабільності 

показників стосовно надання послуг у сфері вищої освіти.  

Основною метою внутрішнього аудиту є визначення відповідності 

впровадженої в ОДАТРЯ системи якості вимогам стандарту ДСТУ ISO 

9001:2015.  

Об'єктами внутрішнього аудиту СУЯ у 2019 році в ОДАТРЯ стали 

структурні підрозділи академії.  
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При перевірці системи управління якості перевірялося фактичне 

виконання вимог, викладених у СУЯ ОДАТРЯ, в тому числі внутрішнє 

забезпечення якості вищої освіти (напрямки освітньої діяльності).  

План внутрішнього аудиту, відповідно до наказів ректора від 

25.02.2019 №12 «Про проведення внутрішнього аудиту в ОДАТРЯ у 2019 

році та затвердження загального списку групи аудиторів», від 10.06.2019 

року № 44 «Про проведення внутрішнього аудиту в ОДАТРЯ у 2019 році, 

освітня і наукова діяльність», від 08.10.2019 № 65 «Про проведення 

внутрішнього аудиту в ОДАТРЯ у 2019 році, управління ресурсами», був 

виконаний в повному обсязі. 

Звіт про результати аналізу системи управління якості ОДАТРЯ, який 

включає відомості про виконання плану заходів щодо поліпшення СУЯ 

ОДАТРЯ за 2019 році, про динаміку показників оцінки результативності 

процесів СУЯ за 2019 рік, аналізу задоволеності споживачів, а також 

рекомендації щодо поліпшення СУЯ на 2020 рік, був заслуханий та 

одобрений на засіданні Вченої ради академії 

  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ  

 

Питання підготовки і комплектування науково-педагогічних кадрів - 

одне із головних напрямів діяльності ректората ОДАТРЯ. 

Штат академії станом кінець 2019 року затверджено в кількості 345,7 

штатних одиниць. 

Сьогодні в академії працює 71 науково-педагогічний працівник, серед 

яких – 20 докторів наук (12 штатних), 34 кандидати наук (30 штатних) та 75 

педгогічних працівників, серед яких 4 штатних  кандидата наук. 

Всі науково - педагогічні працівники академії відповідають за фахом, 

наявністю публікацій та іншою професійною діяльністю, що засвідчує 

виконання необхідних умов, перерахованих в пункту 30 Ліцензійних умов 

провадження освітньої діяльності 
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Штат академії затверджено в кількості 345,7 штатних одиниць. 

Основним джерелом поповнення викладацьких та наукових кадрів 

ОДАТРЯ є аспірантура та докторантура.  

Станом на кінець 2019 року в аспірантурі навчається 22 особи, в 

докторантурі - 3. 

Наукові спеціальності за якими навчаються аспіранти: 

152 - Метрологія та інформаційно-вимірювальна техніка; 

255 - Озброєння та військова техніка; 

05.11.01 - Прилади та методи вимірювання механічниї величин; 

05.01.02 - Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення. 

В спеціалізованій вченій раді Д 41.113.01 ОДАТРЯ для захисту 

дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора технічних наук за 

спеціальностями 05.11.01 – прилади та методи вимірювання механічних 

величин, 05.01.02 – стандартизація, сертифікація та метрологічне 

забезпечення протягом 2019 року захищено 2 докторські та 6 кандидатських 

дисертацій.   

 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Основними науково-дослідницькими підрозділами академії є кафедри, 

2 випробувальні центри, що надають науково-технічні послуги за 

госпдоговорами та одна науково-дослідна лабораторія. 

В академії протягом 2019 року за рахунок бюджетного фінансування 

виконувалась прикладна науково-дослідна робота, виконання якої буде 

продовжено в 2020 році: 

«Біомеханіка зубощелепної системи, верхніх та нижніх кінцівок: 

математичне моделювання та практичні рекомендації» (№ держреєстрації: 

0119U002007, науковий керівник д.т.н., проф. Коломієць Л.В.). 

Основними проміжними результати роботи у 2019 році стала розробка  

математичних моделей механічних та біомеханічних систем; отримала 
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подальший розвиток теорія прогресивного методу розрахунку механічних і 

біомеханічних систем – чисельно-аналітичного варіанту методу граничних 

елементів; отримані моделі напружено-деформованого стану складних 

просторових механічних та біомеханічних систем та побудовані номограми 

напружень для різних типів конструкцій; розроблені математичні моделі 

досліджуваних об’єктів при просторовому навантаженні, з урахуванням та 

науковим обґрунтуванням недоліків методу скінченних елементів 

У 2019 році ОДАТРЯ представила на конкурс прикладний науковий 

проект: «Дослідження та удосконалення методу оброблення результатів 

міжлабораторних порівняльних випробувань за участю калібрувальних 

лабораторій» (науковий керівник Гордієнко Тетяна Богданівна, д-р техн. 

наук, професор). Проект оцінений експертами в 75 балів.  

Розпочато виконання міжнародного гранту «Cтабільний транспорт з 

низьким рівнем викидів» – № БП: 1500010000 Грант; М1-32CPL-000295 

WBSE: SB-005944.02.01.XX МВЗ:11264. Программа Организації Об`єднаних 

Націй по зовнішньому середовищу, у виконанні якого беруть участь 

співробітники академії, які є членами Міжнародної академії стандартизації.  

В рамках наукових шкіл під керівництвом д.т.н. Боряка К.Ф. ведуться 

наукові розробки з метою вирішення проблеми інерційності теплового виду 

неруйнівного контролю.   

Наукова новизна одержаних результатів полягає у наступному: 

- вдосконалено метод оцінки технічного стану підшипників кочення 

токарно-гвинторізного верстату, який відрізняється від існуючих новим 

визначальним параметром неруйнівного контролю, заснованого на 

вимірюваннях швидкості нагріву корпусу редуктора у часі, що дало змогу 

вирішити актуальну задачу з підвищення енергоефективності діагностики 

вузлів тертя; 

- вперше отримано емпіричні критерії параметру швидкості нагріву 

підшипників кочення токарно-гвинторізного верстату, які використовуються 

для оцінки технічного стану методом теплового виду неруйнівного 
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контролю, що дає змогу скоротити час для визначення якості проведеного 

ремонту та вирішити проблему інерційності пасивного виду теплового 

неруйнівного контролю; 

- вперше зроблено аналіз випробувальних стендів механічних 

редукторів, що є в обігу в Україні та країнах СНГ, що дозволило зробити 

класифікацію випробувального обладнання для подальшого дослідження. 

Науковцями цієж кафедри також виконується НДР «Вдосконалення 

стендових випробувань гідравлічних гасників коливань».  

Кафедрою транспортних технологій та менеджменту завершилось 

виконання НДР «Науково-практичні аспекти економічного розвитку 

підприємств в умовах ринкових перетворень» (номер державної реєстрації 

0118U003432).  

Кафедрою загальної підготовки завершилось виконання НДР 

«Розробка кібер-фізичної системи виробництва деталей штампів» (номер 

державної реєстрації 0118U003431). Підготовлено заключний звіт. 

Проводиться робота по впровадженню в практику наукових 

результатів, отриманих в рамках держбюджетних і кафедральних НДР. 

Зокрема проводяться переговори з ПАТ «Укрзалізниця» щодо впровадження 

еталонного мобільного вимірювального комплексу для безгирної повірки і 

калібрування великовантажних залізничних платформних ваг.  

В академії в 2019 році видано два номери наукового видання «Збірник 

наукових праць ОДАТРЯ», який з 2014 року включено до «Переліку фахових 

видань України» за технічними науками, має серійний номер міжнародної 

класифікації ISSN 2414-9780 (Online), ISSN 2412-5288 (Print). Статті 

висвітлюються на сайті НБУ ім. Вернадського, сайті видання, індексуються в 

науково-метричній базі даних Google Scholar. З 2019 року збірник став 

індексуватись в НМБД Index Copernicus. Загалом видано 15 випусків.  

В 2019 році на базі ОДАТРЯ проведена ІХ Міжнародна науково-

практична конференція «Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та 

транспортні технології» (Одеса, 14 – 15.11.2019).  

http://usj.org.ua/inshi-bazy-danyh/google-scholar


 36 
 

Провідне місце у підготовці майбутніх фахівців належить покращенню 

науково-дослідної роботи здобувачів вищої освіти , що має сприяти розвитку 

їхньої самостійності й творчої активності. Залучення студентів та молодих 

учених до наукової діяльності в ОДАТРЯ  здійснюється в таких формах: 

участь у наукових дослідженнях за госпдоговірними та бюджетними 

тематиками, робота у наукових гуртках та студентських проблемних групах, 

у наукових конференціях, конкурсах, олімпіадах. Результати науково-

дослідних робіт студентів стають темами випускних кваліфікаційних робіт, а 

молодих учених основою дисертаційної роботи. 

Одним із способів апробації наукових результатів студентів є їх участь 

в олімпіадах та конкурсах. Протягом 2019 року на Всеукраїнський конкурс 

студентських наукових робіт було подано всього – 9 робіт, з них – 5 робіт 

було запрошено для участь у другому етапі конкурсу. За результатами 

захисту робіт студент 5-го курсу Олександр Попов отримав диплом першого 

ступеня за спеціальністю «Метрологія та інформаційно-вимірювальна», а 

студенти  Радіонов Олег та Плотнік Андрій диплом третього ступеня зі 

спеціальності «Радіотехніка».  

Важливим напрямом у розвитку творчого мислення та виявлення 

талановитої молоді є участь у Всеукраїнських студентських олімпіадах з 

навчальних дисциплін і спеціальностей.   

У 2019 році студенти ОДАТРЯ приймали участь у 3-х олімпіадах: з 

напряму підготовки «Метрологія, стандартизація та сертифікація» - призерка 

Грицанова Владислава - ІІ місце, команда ОДАТРЯ – ІІ місце; зі 

спеціальності «Якість, стандартизація та сертифікація» - призерка Шевченко 

Тетяна – ІІ місце; зі спеціальності «Метрологія та інформаційно-

вимірювальна техніка» - Заріцький  Вадим ІV місце.  

Одним з найбільш масових заходів в рамках науково-дослідної роботи 

студентів у вузах є наукові студентські конференції.  

В ОДАТРЯ є традиційним проведення навесні Всеукраїнської науково-

практичної конференції молодих учених і студентів “Технічне регулювання, 
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метрологія, якість, інформаційні та транспортні технології», яка у 2019 році  

проводилася вже вдесяте. Цього року в конференції взяли участь близько 90 

молодих учених і студентів  із різних вишів України ( з Вінниці, Ужгорода, 

Івано-Франківська, Харкова, Херсона, Львова, Києва, Дніпра, Луцька та 

Одеси). Загалом до організаційного комітету подано 55 тез доповідей, які 

видано збірником матеріалів конференції. 

Всі студенти, що приймають участь у науково-дослідній роботі 

відзначаються грамотами та мають додатковий бал, який враховується при 

нарахуванні стипендії та під час вступу до магістратури.  

Переможці конкурсів та олімпіад нагороджуються дипломами та 

грошовою премією. 

Прогресивною формою організації науково-дослідної роботи студентів 

є наукові проблемні групи, в яких студенти залучаються до розробки 

проблеми, над якою працює науковий керівник групи (провідні вчені ЗВО). 

 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Міжнародна діяльність ОДАТРЯ у 2019 році виконується згідно з 

угодами про співробітництво, укладеними з 14 навчальними закладами та 

установами Румунії, Молдови, Польщі, Естонії, Болгарії, Хорватії, 

Таджикистану та Республіки Північна Македонія.  

Основні напрями міжнародного наукового і науково-технічного 

співробітництва академії, пов’язані з розвитком освітньої та наукової 

діяльності, лежать у сфері технічного регулювання, метрології та 

інформаційно-вимірювальних технологій. 

В організації ІХ Міжнародної науково-практичної конференції 

«Технічне регулювання, метрологія, інформаційні та транспортні технології» 

(Одеса, 14 – 15.11.2019) на базі ОДАТРЯ брали участь AGH науково-

технологічний університет ім. Ст. Сташіца, Університет у Бєльсько-Бялій 

(Польща), Агентство із стандартизації, сертифікації і торгової інспекції при 



 38 
 

Уряді Республіки Таджикистан, Білоруський державний інститут метрології, 

Талліннський технічний університет (Естонська Республіка), Університет 

Північ (Республіка Хорватія), Міжнародна Академія інформаційних 

технологій (Республіка Білорусь).  

ОДАТРЯ виступила співорганізатором Міжнародної науково-

практичної конференції «Інтелектуальні системи та інформаційні 

технології», яка відбулась 19–24 серпня на базі Одеського державного 

екологічного університету, участь в якій взяли представники закладів освіти 

та установ Польщі, Республіки Хорватія, Словенії, Малайзії та Великої 

Британії.  

ОПП ОДАТРЯ були розглянуті та схвалені представниками AGH 

науково-технологічного університету ім. Ст. Сташіца, Університету Північ 

(Республіка Хорватія), Лодзького технічного університету (Польща). 

В рамках проекту 2016-2-HR01-KA107 програми Erasmus + ОДАТРЯ 

співпрацює з Університетом Північ (Республіка Хорватія) з метою 

стажування та розвитку наукової діяльності. Представники Хорватії 

приймають участь в організації та роботі V – ІХ Міжнародних науково-

практичних конференцій в ОДАТРЯ. Опубліковано: 1 наукову статтю в 

матеріалах конференції, 2 статті за участю авторів з ОДАТРЯ та 

Університету Північ в Технічному журналі (Хорватія). 

В 2019 році Університетом Північ від національного агентства Erasmus 

+ отримано фінансування академічної мобільності за програмою KA107 між 

ОДАТРЯ та Університетом Північ. Передбачається обмін викладачами та 

планується вперше обмін студентами в 2020 році. 

Науковці академії брали активну участь у закордонних симпозіумах, 

конференціях, виставках і семінарах в Іспанії, Китаї, Польщі, Болгарії, 

Германії та інших країнах. 

Викладачі та 2 студенти ОДАТРЯ взяли участь у студентській науковій 

конференції «Engineer of XXI Century» в Університеті у Бєльсько-Бялій.  
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З метою налагодження співпраці проректор з навчальної та виховної 

роботи Сафонова Н.В. відвідала Професійну гімназію електроніки та 

електротехніки ім. М. В. Ломоносова у місті Горна Оряховиця (Болгарія) та 

уклала двосторонню угоду між закладами у сфері освіти і наукового 

співробітництва. 

Протягом року плідно працювало відділення Міжнародної Академії 

Стандартизації, основною метою діяльності якої є консолідація зусиль 

фахівців, науковців, виробників і споживачів для подальшого розвитку 

стандартизації, розширення міжнародної співпраці та професійних контактів, 

а також Українська філія Міжнародної академії інформаційних технологій.  

 

ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ  

ТК163 "ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ" 

 

На базі ОДАТРЯ функціонує національний технічний комітет 

стандартизації ТК163 "Якість освітніх послуг", основною діяльністю якого 

згідно з Положенням є розробка національних і гармонізація європейських 

стандартів в сфері надання освітніх послуг.  

Голова комітету - ректор Коломієць Л.В., секретар - доктор технічних 

наук, професор Гордієнко Т.Б.   

Колективними членами ТК 163 є: Національна Академія педагогічних 

наук України, Національна Академія медичних наук України, Міністерство 

освіти і науки України, Союз споживачів України, Міжнародна Академія 

Стандартизації, Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних і 

управляючих систем, Національний медичний університет імені О.О. 

Богомольця, Національна академія зв’язку ім. О.С. Попова та ін. 

Діяльність ТК 163 "Якість освітніх послуг" присвячена питанням 

системи вищої освіти, яка б могла відповідати сучасним вимогам 

глобалізації, жорсткої конкуренції, інформатизації тощо. В зв’язку з цим 
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підвищення якості вищої освіти і його вплив на розвиток економіки є 

стратегічним національним пріоритетом України. 

ТК 163 відповідає міжнародним ТК:  

- ISO/IEC/JTC 1/SC 36 Інформаційні технології для навчання, освіти і 

тренінгу; 

- ISO/TC 232 Послуги, пов’язані з організацією освіти; 

У 2019 році проведено два засідання ТК 163, на яких розглянуто 

зокрема:  

- погодження остаточної редакції проекту ДСТУ ISO 21001:20__ (ISO 

21001:2018, IDT) «Освітні організації. Системи управління в освітніх 

організаціях. Вимоги та настанови щодо застосування», яка надійшла від ТК 

189 «Системи управління якістю»; 

- звіт про результати діяльності ТК 163 у 2019 році та пропозиції щодо 

напрямків діяльності ТК 163 у 2020 році. 

ТК 163 у 2019 році взаємодіяв з ТК 90 і ТК 189. 

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Академія веде самостійний баланс, має реєстраційні рахунки, відкриті 

в територіальному органі центрального органу виконавчої влади у сфері 

казначейського обслуговування бюджетних коштів та кошторис. 

Фінансування Академії здійснюється за рахунок коштів державного 

бюджету на умовах державного замовлення на оплату послуг з підготовки 

фахівців, наукових і науково-педагогічних кадрів та за рахунок інших 

джерел, не заборонених законодавством. Доходи спеціального фонду 

формуються за рахунок коштів, одержаних за підготовку, перепідготовку 

кадрів, підвищення кваліфікації, надання додаткових освітніх послуг; доходів 

від здачі в оренду тимчасові вільних приміщень; безоплатних та благодійних 

внесків юридичних і фізичних осіб тощо. 

Фінансування академії проводиться на нормативній основі за рахунок 
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коштів загального і спеціального фондів за КПК 2201040, 2201160, 2201190. 

Фінансування загального фонду за 2019 рік: 

                                                                                                                                         тис. грн. 

2201040 523,8 

2201160 Академія 10459,5 

2201160 Коледж 15205,8 

2201190 3002,0 

Всього 29191,1 

На кінець року кошти загального фонду освоєні повністю.                    

Доходи спеціального фонду за 2019 рік: 

                                                                                                                                      тис. грн. 

2201040 - 

2201160 Академія 9900,4 

2201160 Коледж 1621,7 

2201160 філія 2486,0 

Всього 14008,1 

                                                                                

 

                                                                                                                               тис. грн.         % 

Обсяг фінансування загального фонду 28667,3 66,4 

Обсяг фінансування спеціального фонду 14008,1 32,4 

у т.ч.: 

кошти отримані за навчання та інші послуги, що надаються 

академією згідно з функціональними повноваженнями 

 

 

10356,5 

 

 

73,9 

Кошти отримані від господарчої діяльності 3259,1 23,3 

Кошти за здачу в оренду майна 392,5 2,8 

Кошти за наукову діяльність (бюджет-наука) 523,8 1,2 

Госпдоговірна наука  -  

Загальне фінансування академії 43199,3 100 
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Надходження загального фонду спрямовано на: 

                                                                                                              тис.грн.        % 

Виплату заробітної плати з нарахуванням 22906,4 78,5 

Оплату комунальних послуг 1900,9 6,5 

Виплату стипендії 3595,7 12,3 

Забезпечення дітей-сиріт 72,8 0,2 

Інші виплати  715,3 2,5 

Надходження спеціального фонду спрямовано на: 

                                                                                                                                 тис.грн.     % 

Виплату заробітної плати з нарахуванням 9619,9 73,0 

Оплату комунальних послуг 1542,2 11,7 

Придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю 537,0 4,1 

Оплата послуг (крім комунальних) 872,1 6,6 

Видатки на відрядження 64,8 0,5 

Інші поточні видатки 376,2 2,9 

Придбання обладнання 164,7 1,2 

Надходження за спеціальним фондом (ІПК) склали 2,6 млн. грн. 

 

СТАН МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 

Охорона праці 

Протягом 2019 року в академії були проведені наступні заходи: 

1. Внутрішній аудит справ стану охорони праці в академії та коледжу 

ОДАТРЯ по забезпеченню організації роботи з метою виконання вимог ст.18 

Закону України "Про охорону праці"; 

2. Для упорядкування роботи з охорони праці у підрозділах ОДАТРЯ 

були підготовлені проекти наказів: 

- № 22 від 22.03.2019 «Про введення у дію Положення про розробку 

інструкцій з охорони праці та безпеки життєдіяльності; 
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- № 29 від 08.04.2019 «Про введення у дію Порядку проведення 

медичних оглядів працівників певних  категорій»; 

- № 30 від 18.04.2019  «Про проведення Дня охорони праці»; 

- № 34 від 14.05.2019 «Щодо безпеки життєдіяльності учасників 

освітнього процесу на час літніх канікул»; 

- № 51 від 27.06.2019 «Про внесення змін до наказу № 92 «Щодо 

призначення відповідальних за стан охорони праці»»; 

- № 76 від 01.10.2019 «Про затвердження Плану заходів щодо 

посилення протипожежного, техногенного захисту та охорони праці на 

об’єктах академії та коледжу ОДАТРЯ осінньо-зимовий період 2019 - 20 н.р.; 

- № 78 від 01.10.2019 «Про проведення навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці в академії та коледжу ОДАТРЯ»; 

- № 79 від 01.10.2019 «Про порядок проведення навчання та перевірки 

знань з електробезпеки електротехнологічного персоналу»; 

- № 88 від 12.11.2019 «Про затвердження інструкцій з охорони праці та 

пожежної безпеки»; 

- № 98 від 05.12.2019 « Про посилення пожежної безпеки та охорони 

праці на об’єктах академії та коледжу ОДАТРЯ»; 

- № 100 від 11.12.2019 «Про внесення змін та доповнення до наказу № 

98 від 05.12.2019 «Про посилення пожежної безпеки та охорони праці на 

об’єктах академії та коледжу ОДАТРЯ»». 

Протягом року були проведені  перевірки стану охорони праці у 

підрозділах академії. 

3. Організовано навчання та перевірка знань з охорони праці посадових 

осіб академії у спеціалізованому навчальному закладі, що надає право 

організовувати та проводити ряд заходів, спрямованих на профілактику 

нещасних випадків в академії. 

4. З електротехнічними і електротехнологічними робітниками академії 

проведено навчання та перевірка знань для присвоєння 2 і 3 групи допуску з 

електробезпеки, результати оформлені у журналі протоколів перевірки знань. 
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5. Проведена перевірка знань посадових осіб академії з охорони праці, 

результати оформлені  протоколом. 

6. Проведені додаткові інструктажі з питань охорони праці з 

працівниками та студентами. 

Протипожежний  захисту об'єктів академії 

Протягом 2019 року в академії проведені наступні заходи:  

1. Видано наступні накази:   

- Наказ № 1 від 1.01.2019 «Про встановлення протипожежного режиму 

в академії та коледжу ОДАТРЯ».  

- Наказ № 3 від 11.01.2019 «Порядок організації інструктажів, 

спеціального навчання та перевірки знань з питань пожежної безпеки в 

академії та коледжі ОДАТРЯ». 

- Наказ № 17 від 12.03.2019 «Про посилення пожежної безпеки в 

весняно - літній період 2019 року». 

 - Наказ № 76 від 01.10.2019 «Про затвердження Плану заходів щодо 

посилення протипожежного, техногенного захисту та охорони праці на 

об’єктах академії та коледжу ОДАТРЯ осінньо-зимовий період 2019 – 2020 

років. 

- Наказ № 98 від 05.12.2019 «Про посилення поженої безпеки та 

охорони праці на об'єктах академії та коледжу ОДАТРЯ «. 

У березні місяці в навчально-консультаційному центрі пройшли 

навчання та перевірку знань з питань пожежної безпеки Грабовський О.В. – 

директор ННІ МАІТЕ та завідуючі кафедр - 7 осіб. 

Для усіх приміщень академії та гуртожитку розроблені нові інструкції з 

пожежної безпеки. 

Проведені додаткові інструктажі з питань пожежної безпеки з 

працівниками та студентами. 

Проведена перевірка знань загальних інструкцій з пожежної та 

техногенної безпеки. 
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У серпні місяці з працівниками академії та коледжу був проведено 

інструктаж з пожежної безпеки с залученням працівників ГУ ДСНС України 

в Одеські області. 

Щорічно з підрозділом ГУ ДСНС України в Одеській області 

укладаються договори на перевірку кран-комплектів внутрішнього 

протипожежного водопроводу. 

Члени ДПД застраховані (Договір № 032/232/003223 від 10.10.2019). 

Два рази на рік проводяться практичні навчання з цивільного захисту 

та пожежної безпеки, з залученням підрозділів ДСНС та телебачання.          

У вересні місяці, з початком навчального року, проведено інструктаж з 

питань пожежної безпеки за участю всього педагогічного складу академії з 

залученням працівників ГУ ДСНС України в Одеській області. 

20 листопада були проведенні навчання з питань цивільного захисту та 

пожежної безпеки з залученням пожежних підрозділів ГУ ДСНС України в 

Одеській області. Дані навчання транслювалися на телеканалах «ГРАД», «1 

Городской», інформація розміщена на сайтах ОДАТРЯ та ДСНС. 

12 грудня проведено позапланове тренування з евакуації учасників 

освітнього процесу та посадових осіб в учбовому корпусі № 2. 

18 грудня з працівниками академії та коледжу ОДАТРЯ проведені 

заняття за програмою загальної підготовки до дій у надзвичайних ситуаціях. 

На заняттях були присутні працівники ГУ ДСНС України в Одеській області. 

Придбано: вогнегасників ОП-5 – 30 шт., ВВК-2 – 20 шт.; пожежні 

рукава зі стволами – 10 шт.; стаціонарний пожежний пост. 

У грудні 2019 року в учбовому корпусі ОДАТРЯ № 2 дерев’яні 

конструкції горища на площі 2 тис. м
2 
оброблено вогнезахисний розчином, а 

з ВКФ «Марс» укладений договір на розробку проекту систем пожежної 

сигналізації, системи оповіщення про пожежу та управління евакуацією та 

договір на обробку дерев’яних конструкцій в холі гуртожитку на виходах з 

учбового корпусу № 1. Вартість цих робіт згідно калькуляції становить 

2083000 грн.  
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Дотримання санітарно-гігієнічнічного законодавства  

Фахівцями відділу державного нагляду за дотриманням санітарного 

законодавства Одеського міського управління Головного управління 

Держпродслужби в Одеській області 08-09.08.2019 проведено обстеження 

навчальних корпусів та гуртожитку на відповідність приміщень діючим 

вимогам санітарного законодавства, за результатами якого надано дозвіл на 

проведення освітньої діяльності та санітарний  паспорт щодо експлуатації  

гуртожитку на 2019 -2020 навчальний рік. 

Технічне забезпечення приміщень для науково-педагогічного 

персоналу комп’ютерною і іншою технікою надає можливість здійснення 

високоякісної підготовки до занять, проведення консультативної і виховної 

роботи. Забезпечена можливість доступу до Інтернет як джерела інформації. 

Площа всіх приміщень, що використовується для занять студентів 

складає 12420 м
2
, з яких в наявності є потокові аудиторії на 80 - 94 

посадкових місць. 

Для проведення семінарських і практичних занять задіяні 25 аудиторій 

вмістимістю до 40 посадкових місць, загальною площею 1500 м
2
. 

Лабораторна база академії містить 25 лабораторій, загальною площею 2000 

м
2
. В академії розгорнуто 3 комп'ютерних класи загальною площею 200 м

2
. 

Спортивна зала загальною площею 367 м
2
. Спортивний майданчик 

загальною площею 250 м
2
. Необхідне для виконання навчального плану 

обладнання і устаткування у повному обсязі розгорнуто у лабораторіях. 

Доступність будівель для малозабезпечених груп населення 

Вимоги до забезпечення доступності студентів, що відносяться до 

маломобільних груп населення та осіб з інвалідністю (насамперед тих, які 

пересуваються на кріслах колісних) до будівель та приміщень регламентовані 

Державними будівельними нормами, а саме: ДБН В.2.2-3:2018 «Будинки і 

споруди. Заклади освіти», ДБН В.2.2-17:2006 «Доступність будинків і споруд 

для  маломобільних груп населення» та ДБН В.2.2-9-2009 «Будинки і 

споруди. Громадські будівлі та споруди. Основні положення». 
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Наказом по академії створено комісію по обстеженню території, 

навчальних корпусів та гуртожитку академії на предмет їх відповідності 

державним будівельним нормам, в частині доступності для мало мобільних 

груп населення, інвалідів з порушенням зору, слуху та опорно-рухового 

апарату. До складу комісії були включені: проректор з адміністративно-

господарської роботи, відповідальні особи з питань техніки безпеки та 

охорони праці,  надзвичайних ситуацій та пожежної безпеки, сертифікований 

фахівець з питань обстеження споруд, представники профспілки працівників 

та студентів академії й органів студентського самоврядування. 

Результати роботи комісії були заслухані на засіданні ректорату 

академії, а основні питання підготовки до виконання Ліцензійних вимог 

провадження освітньої діяльності, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 10.05.2018 № 347, які стосуються забезпечення 

доступності до навчальних приміщень для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, були розглянуті на засіданні Вченої ради 

академії.  

У зв’язку з тим, що будівлі навчальних корпусів та гуртожитку академії 

були побудовані в 1945 - 1980 роках, то вони згідно діючих Державних 

будівельних норм підлягають реконструкції в частині доступності для 

маломобільних груп населення, інвалідів з порушенням зору, слуху та 

опорно-рухомого апарату. 

По результатам засідання Вченої ради академії затверджено поетапний 

план заходів до 31.12.2020 року. В поетапному плані заходів, вимоги до 

забезпечення доступності студентів, що відносяться до маломобільних груп 

населення та осіб з інвалідністю (насамперед тих, які пересуваються на 

кріслах колісних) до будівель та приміщень, сформовані по чотирьом 

основним напрямам: доступність, безпека, інформаційність, комфортність та 

зони обслуговування відвідувачів. 

На сьогоднішній день виконано ряд робіт, а саме: 
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- ширина шляху руху на ділянці при зустрічному русі інвалідів на 

кріслах-колясках приведена у відповідність до чинних нормативних документів  

- не менше 1,8 м з урахуванням габаритних розмірів крісел-колясок; 

- висота бортового каменю в місцях перетину тротуарів із проїзною 

частиною, а також перепад висот бордюрів, бортових каменів уздовж 

експлуатованих газонів і озеленених майданчиків, що прилягають до шляхів 

пішохідного руху, не перевищує 0,04 м; 

- вимоги до уклонів приведені у відповідність до чинних нормативних 

документів - поздовжній уклон шляху руху, по якому можливий проїзд 

інвалідів на кріслах-колясках, не перевищує 5 %, а поперечний уклон - 2 %; 

- висота бордюрів по краях пішохідних шляхів приведена у відповідність 

до чинних нормативних документів  - не більше 0,05 м; 

- на території гуртожитку та головного навчального учбового корпусу 

для легкості пересування інвалідів з порушенням опорно-рухового апарату  

покриття пішохідних доріжок виконано шляхом укладки плитки;  

-  на входах до навчальних корпусів та гуртожитку встановлені контрольні 

пристрої, які пристосовані для пропуску маломобільних груп населення та 

осіб з інвалідністю, у тому числі з вадами зору і дефектами слуху; 

- на відкритій автостоянці біля закладу вищої освіти виділено 3 місця 

для транспорту інвалідів; 

- для зручності доступу до Приймальної комісії, її розташування 

переведено з другого на перший поверх головного навчального корпусу; 

- на шляхах руху маломобільних груп населення в будівлях навчальних 

корпусів та гуртожитку демонтовані обертові турнікети; 

-  в навчальних корпусах на сходах до першого поверху, встановлені 

пандуси для інвалідів з порушенням опорно-рухомого апарату; 

- в гуртожитку та головному навчальному корпусі додатково 

встановлені поручні, замінено шістнадцять дверей з шириною пройми 1,2 

метра; 

- у тупикових коридорах забезпечена можливість повного розвороту 
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крісла-коляски при радіусі розвороту не менше 0,75 м;  

- у студентській їдальні виділений стіл для інвалідів поблизу  

поблизу від входу, але не у прохідній зоні; 

- з метою розташування маломобільних груп населення на мінімально 

можливих відстанях від евакуаційних виходів із приміщень, з поверхів 

назовні, розглядається можливість організації навчального процесу на нижніх 

поверхах навчальних корпусів; 

- приведена у відповідність до нормативів ширина ділянок 

евакуаційних шляхів для використання маломобільними групами населення, а 

саме: дверей із приміщень, у яких перебуває не більше 15 осіб - не менше 0,9 м; 

коридорів та пандусів, що використовуються для евакуації - не менше 1,8 м; 

- у будівлях передбачені пожежобезпечні зони, які відокремлені від 

інших приміщень і прилеглих коридорів протипожежними перешкодами; 

- для орієнтування маломобільних відвідувачів та інвалідів на 

території академії та в самих будівлях встановлені інформаційні таблички 

місць відвідувань; 

- вхідні вузли, комунікації, приміщення зони обслуговування, доступні 

для маломобільних відвідувачів, а також місця, призначені для стоянки 

автомашин інвалідів, позначені знаками встановленого міжнародного зразка;  

- для безпомилкового орієнтування візуальна інформація розташована 

на контрастному фоні з розмірами знаків, що відповідають відстані 

розглядання; 

- на поверхах, доступних для маломобільних відвідувачів, відведені 

зони відпочинку на 2-3 місця, у тому числі і для інвалідів на кріслах-

колясках; 

- для дверей, розташованих у куті коридору (приміщення), відстань від 

ручки дверей до бічної стіни приведена у відповідність до нормативів -  

більше 0,6 м; 

- ручки для відчинення і зачинення дверей, якими можуть скористатися 

маломобільні відвідувачі усередині будівель, встановлені на висоті не 
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більше 1,1 м і не менше 0,85 м від підлоги і на відстані не менше 0,4 м від 

бічної стіни приміщення або іншої вертикальної поверхні; 

вимикачі та розетки в приміщеннях розташовані на висоті 0,8 м від 

рівня підлоги;  

- у актовій залі виділені спеціальні місця для інвалідів, які 

розташовані в доступній для них зоні залу, що забезпечує повноцінне 

сприйняття демонстраційних, інформаційних, музичних програм; 

- в малій залі академії виділені місця для осіб з дефектами слуху, які 

розміщені на відстані не 5-7 метрів від джерела звуку; 

- у кімнаті відпочинку гуртожитку передбачена додаткову площа  на 

кожного з інвалідів на кріслах-колясках, що одночасно займаються; 

- відстань до туалетів та пристроїв питного водопостачання від робочих 

місць, призначених для інвалідів з ураженням опорно-рухового апарату і 

дефектами зору, складає у межах будівель від 30 до 50 метрів; у межах території 

академії - не більше 100 метрів. 

Фахівцями спеціалізованої організації «МІЦУЇ Сіті Груп» проведено 

обстеження чотирьох ліфтів академії та отримано пропозиції щодо 

реконструкції з них двох ліфтів, а два інших потрібно замінити. Це потребує 

значних затрат. 

Заходи по енергозбереженню 

1. Організаційні заходи:  

- проведено екскурсію до центру виставочних технологій на 

морвокзалі «Електроніка, енергетика та енергосфера» для знайомства з 

інноваціями в області енергозбереження; 

- відвідання КП «Теплопостачання», котелень «8 квартал», «Шкільна», 

«10 квартал» міста Одеси;  

- проводиться статистичне спостереження за лічильником теплової 

енергії, ведення щоденника теплопостачання ОДАТРЯ; 

- за допомогою Інтернет ресурсів поповнено базу медіатеки відео-

матеріалами з питань проведення енергозберігаючих заходів; 
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- поповнено базу навчальної електронної бібліотеки з тематичних 

електронних підручників; 

- працюють наукові гуртки з тематики енергозбереження; 

- в гуртожитку систематично проводяться бесіди з питань 

енергозбереження. 

2. В рамках Тижня енергозбереження: 

- проведено студентську науково-практичну конференцію «Сучасний 

стан та новітні технології в галузі електротеплотехнічних вимірювань та 

електропобутової техніки»; 

- зроблено електронні презентації творчих робіт студентської науково-

практичної конференції «Сучасний стан та новітні технології в галузі 

електротеплотехнічних вимірювань та електропобутової техніки»; 

- за результатами студентської конференції видано збірник 

студентських доповідей на науково-практичній конференції; 

- проведено енергозберігаюча акція «Енергоощадлива аудиторія» - 

миття вікон, світильників та підготовка до зимового періоду; 

- проведені кураторські години за тематикою «Енергозбереження - 

державний пріоритет». 

3. Видання навчальних посібників:  

- Нормативно-правові акти у сфері енергозбереження / Перетяка Н.О., 

Коломієць Л.В., Боряк К.Ф., Тимохіна Л.Б.. – Одеса: ФОП Бондаренко  М.О., 

2018. – 164 с. 

- Перетяка Н.О., Коломієць Л.В., Боряк К.Ф., Рєзнік К.В., Возна Т.М. 

Енергоефективна побутова техніка в готельних комплексах – Одеса: ФОП 

Бондаренко М.О., 2019. – 250 с. 

4. Розробка учбових планів і програм підготовки студентів, аспірантів, 

підвищення кваліфікації в області ефективного використання енергоресурсів: 

- перероблено програмно-методичне забезпечення дисципліни «Енерго-

збереження та альтернативна енергетика» для студентів денної форми 

навчання на базі ОПП підготовки повної загальної освіти за спеціальністю 
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Готельне-ресторанне обслуговування відповідно до гармонізованих ДСТУ у 

сфері енергозбереження; 

- проводиться робота по реєстрації наукових досліджень на замовлення 

ТОВ «Іннео фарм» за темою «Модернізація метрологічного забезпечення 

експериментального ліофілізатора для сублімаційної сушки харчових 

продуктів»; 

- опрацьовується досвід зарубіжних держав з використання 

нетрадиційних та відновлюваних джерел енергії; 

- надруковано наукові публікації з тематики енергозбереження: 

Н. Перетяка. Аналіз даних теплового контролю шпиндельних опор 

настільного токарно-гвинторізного верстата, Вісник ВНТУ, № 2, с. 91-98, 

квіт. 2019.  

Перетяка Н.О., Боряк К.Ф. Вдосконалення методу теплового контролю 

шпиндельних опор настільних вертикально-свердлильних верстатів // 

Коллективная монография трудов международной конференции «Наука, 

исследования, развитие / Science, research, development. (29.12.2018 - 

30.12.2018) - Belgrade (Serbia): – 2018. – Т.12. – С 25 – 33. 

К.Ф.Боряк, Н.О.Перетяка, В.В. Грицанова. Оптимізація технології 

сублімації харчових продуктів за параметром тиску в ліофілізаторі / 

Вимірювання, контроль та діагностика в технічних системах : тези доп. V 

Міжнар. наук. конф, 29-31 жовтня 2019 р. – Вінницький національний 

технічний університет, 2019. – С. 106-107; 

- Розроблений комплекс організаційно-технічних заходів на осінньо – 

зимовий період 2018-2019 навчального року в Одеській державній академії 

технічного регулювання та якості; 

 Виконано дипломні роботи з тематики енергозбереження: 

«Метрологічне забезпечення обліку та якості енергоносіїв». 

5. Організаційно-технічні заходи:  

- призначені відповідальні за енергозбереження і енергоефективність 

академії. 
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- проведено повірку двох приладів обліку теплової енергії; 

- замінено старий лічильник водопостачання СТВ-80 на лічильник 

холодної води (до 50
о
С) багатоструменевий крильчатий 420 РС DN 15-14; 

- проведені невитратні та маловитратні енергозберігаючі заходи:  

 утеплення вікон та дверей; 

 часткова заміна дерев’яних вікон на металопластикові; 

 заміна водопровідних кранів; 

 встановлення радіаторних тепловідбивних екранів; 

 вилучення з використання зайвих побутових приладів; 

 часткова заміна ламп розжарювання на КЛЛ. 

Цивільний захист об’єктів 

Ще у 2017 році було створено єдиний на базі академії та коледжу 

Підрозділ з питань цивільного захисту. Затверджено Положення про 

підрозділ з питань цивільного захисту та Положення про формування 

цивільного захисту (Наказ №56 від 21.09.2017 «Про організацію і введення 

цивільного захисту»), розроблено та затверджено Положення про Комісію з 

питань надзвичайних ситуацій та функціональні обов’язки посадових осіб 

комісії (Наказ №57 від 22.09.2017 від «Про утворення комісії з питань 

надзвичайних ситуацій»). Щороку розробляється План роботи комісії та 

керуючі документи. 

Наказом від 12.03.2019 № 16 «Про навчання на курсах цивільного 

захисту співробітників академії» направлено на курси в навчально-

методичному центрі ЦЗ та БЖД Одеської області керівника ЦЗ та заступника 

керівника ЦЗ ОДАТРЯ, а також двох командирів об’єктового формування 

ЦЗ. Практична підготовка педагогічного складу і обслуговуючого персоналу, 

особового складу формувань цивільного захисту, студентів академії з питань 

відпрацювання дій протипожежного тренування за планами цивільного 

захисту була проведена під час «Місячника цивільного захисту» у квітні та у 

листопаді місяці (Наказ від 19.03.2019 №20 «Про підготовку та проведення 

«Місячника цивільного захисту» та Протипожежного тренування») 
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З метою запобігання можливих протиправних проявів, у першу чергу 

терористичного характеру, в академії проведені відповідні заходи (Наказ від 

04.06.2019 №40 «Про запобігання протиправних проявів терористичного 

характеру»). 

Протягом року до Одеської міської ради та до Приморської районної 

адміністрації Одеської міської ради надаються документи табельної звітності 

відповідно Табеля термінових та строкових донесень МОН України з питань 

цивільного захисту та безпеки життєдіяльності. 

В листопаді місяці буде проведено практичне навчання з цивільного 

захисту та пожежної безпеки, з залученням підрозділів ДСНС та телебачення 

(Наказ від 27.09.2019 №71 «Про підготовку та проведення спеціального 

об’єктового тренування з питань цивільного захисту та пожежної безпеки 

ОДАТРЯ»). 

В 2019 навчальному році в академії пройшли навчання з цивільного 

захисту в повному обсязі згідно розкладу, за спеціальними програмами: 

особовий склад формувань цивільного захисту за 15-ти годинною 

програмою; працівники, які не входять в склад формувань за 12-ти годинною 

програмою; студенти за програмами «Охорона праці та безпека 

життєдіяльності» та «Цивільний захист та безпека життя людини». 

Також в листопаді 2019 року проведена перевірка знань персоналу до 

дій у надзвичайних ситуаціях. 

Наприкінці грудня 2019 року підведено підсумки підготовки академії 

та виконання плану роботи з питань цивільного захисту у 2019 році, а також 

заплановані основні завдання на 2020 рік. 

 

ДОДЕРЖАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ,  СТАТУТУ  

 

Впродовж звітного періоду виробничі і трудові відношення, режим 

праці та відпочинку, забезпечення зайнятості, оплата праці, соціально-

трудові пільги і гарантії, питання охорони праці тощо, які встановлюються 
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між адміністрацією академії в особі ректора та трудовим колективом, 

студентами -  в особі голови профспілкового комітету, регламентувались та 

врегульовувались відповідно до вимог та положень Колективного договору. 

Положення Колективного договору протягом минулого року 

адміністрацією академії виконувались в повному обсязі. 

Ректором академії, незалежно від обсягів поточних держбюджетних 

асигнувань, гарантовано і забезпечено вчасну виплату заробітної плати і 

стипендії впродовж всього звітного періоду як основну соціальну гарантію 

працюючим і студентам.  

Нарахування заробітної плати відбувалось відповідно до законів 

України та інших нормативних актів, затримки з виплатою зарплати відсутні. 

Заробітна платня виплачувалася вчасно, двічі на місяць. 

Відповідно до Колективного договору здійснювалась виплата надбавок 

за високі досягнення у праці, за виконання особливо важливої роботи, за 

наукові ступені доктора і кандидата наук тощо.  

Фінансування заходів на соціальну підтримку студентів і працівників 

академії здійснювалось, виходячи з цільових коштів державного бюджету, 

доходів, отриманих від госпрозрахункової діяльності. У звітний період 

значна увага приділялась впровадженню заходів, які спрямовані саме на 

соціальні потреби колективу академії, матеріальну підтримку викладачів, 

співробітників та студентів і, у тому числі, на заходи які обов'язково не 

встановлені законодавством.  

Що стосується матеріальної допомоги і грошової підтримки, то вони 

проводяться відповідно до Положення про преміювання та надання 

матеріальної допомоги і умов Колективного договору.  

Значна увага приділялась розробці і впровадженню заходів щодо 

втілення галузевої та регіональної програми поліпшення стану безпеки, 

гігієни праці та виробничого середовища, спрямованих на запобігання 

нещасним випадкам і професійним захворюванням, виділенню коштів на 

проведення профілактичних заходів з охорони праці. 
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Працівникам, робота яких пов'язана з ненормованим робочим днем, із 

шкідливими та важкими умовами праці відповідно до "Переліку професій та 

посад" надавалися безкоштовно молоко чи інші рівноцінні продукти, додаткові 

відпустки тривалістю від 3 до 7 днів до основної відпустки доплати; працівники 

окремих професій забезпечувались безкоштовним спецодягом, спецвзуттям та 

іншими засобами індивідуального захисту. 

Адміністрація академії відповідно до Колективного договору на 

конкурсній основі здійснює прийом на роботу професорсько-викладацького 

складу - за угодами, контрактами. Для цього утворюється конкурсна комісія за 

участю профкому, щодо організації і проведення конкурсного відбору на 

вакантні посади НПП академії. Свою діяльність конкурсна комісія корегує 

згідно з положенням Колективного договору про утримання кількісного складу 

правників, які є членами профспілки академії. 

За погодженням з профспілкою здійснюються запровадження, зміна та 

перегляд норм праці, графік щорічних оплачуваних відпусток. Згідно до 

особистих обставин, працівникам надаються відпустки протягом навчального 

року у зв'язку із необхідністю санаторно-курортного лікування. 

Для виконання тимчасової медичної допомоги медичний пункт щорічно 

забезпечується ліками першої необхідності відповідно до заявки (також і за 

рахунок профспілкових коштів). Профспілка академії працює в напрямку 

збільшення часткових матеріальних відшкодувань на підтримку студентів 

академії, які перебувають і у лікувальних закладах або проходять 

післялікувальну реабілітацію. 

Комісія соціального страхування, яка утворена адміністрацією академії 

разом із профкомом щорічно закуповує та розповсюджує пільгові путівки до 

лікувальних закладів України згідно заявок, поданих співробітниками академії.  

З метою задоволення духовних інтересів та потреб студентів і викладачів 

адміністрацією академії разом із профспілкою протягом навчального року 

закуповуються та безкоштовно розповсюджуються білети на відвідування 

театрів. 
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З метою задоволення фізичних інтересів та потреб студентів, викладачів, 

адміністрацією академії разом із профспілковим комітетом протягом року 

проводяться різноманітні спортивні змагання, олімпіади, спартакіади та 

профілактичні заходи з пропаганди здорового способу життя. 

В академії практично подолано кризові кадрові явища завдяки створенню 

атмосфери взаємоповаги, взаємодопомоги, турботи про кожного члена 

колективу, відновленню традицій, що сприяють врівноваженій та 

результативній роботі викладачів та науковців.  

 

ДОТРИМАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА,                            

ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ, 

ЗМІЦНЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ТА ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  

 

Загальне керівництво щодо дотримання законодавчих та нормативно - 

правових актів здійснюється ректором академії. 

З метою удосконалення управління діяльністю та розвитком в ОДАТРЯ 

запроваджено систему колективного прийняття рішень та персональної 

відповідальності.  

Ефективно діють Вчена рада академії, ректорат, науково-технічна рада, 

навчально-методична рада, комісії з питань морального і матеріального 

заохочення працівників, кадрова комісія, стипендіальна комісія та ін. 

Відповідно до наказу МОН України від 14.10.2013 № 1432 "Про 

утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань запобігання та виявлення 

корупції" в ОДАТРЯ наказом в якості відповідальної особи з питань 

запобігання та виявлення корупції визначено спеціаліста 1 категорії - юриста 

Балєну Тетяну Антонівну. 

Вченою радою ОДАТРЯ затверджена Антикорупційна програма 

ОДАТРЯ, яка скерована на запобігання корупції, у тому числі на виявлення 

та усунення причин корупції (її профілактику); виявлення корупційних 
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правопорушень, розкриття та розслідування корупційних правопорушень; 

мінімізацію і усунення наслідків корупційних правопорушень. 

Протягом звітного періоду постійно проводилась роз’яснювальна 

робота серед працівників Академії щодо недопущення фактів прояву 

корупції та попередження про персональну кримінальну, адміністративну, 

цивільно-правову та дисциплінарну відповідальність за вчинення 

корупційних правопорушень. 

З метою уникнення конфлікту інтересів в Академії до відома 

працівників доведено інформацію про обов'язковість повідомлення про 

наявність конфлікту інтересів та шляхів його врегулювання, а також 

забезпечується обов’язкове повідомлення посадовими особами Академії 

відомостей щодо близьких осіб, які працюють в одному адміністративному 

відділі та можуть бути у безпосередньому підпорядкуванні. Реальний та 

потенційний конфлікт інтересів безпосередніх керівників відсутній. 

Працівники Академії попереджені про спеціальні обмеження, що 

установленні для посадових осіб, уповноважених на виконання 

організаційно-розпорядчих функцій, та попереджені про їх обов’язкове 

дотримання. 

Організація і ведення діловодства в академії регламентується 

Інструкцією з діловодства та Зведеною номенклатурою справ, які  

затверджені ректором академії і погоджені з ЕПК Державного архіву 

Одеської області. Нормативні й розпорядчі документи, постанови і рішення 

Верховної Ради України, укази, розпорядження Президента України та 

Кабінету Міністрів України, інших вищих органів державного управління 

надходять до академії поштою в паперових носіях, електронною поштою, 

факсом, приймаються централізовано в канцелярії і формуються згідно зі 

зведеною номенклатурою справ. 

Реєстрація кореспонденції, що надходить до академії, здійснюється у 

канцелярії у день отримання у картках вхідної кореспонденції. Після 

реєстрації направляється на розгляд керівництву академії (ректору, 
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проректорам), а потім відповідно до резолюції, яка переноситься у картки 

вхідної документації - виконавцям. Вихідна документація реєструється у 

картках реєстрації вихідної кореспонденції. 

Діловодство в академії ведеться українською мовою. В електронному 

вигляді ведеться облік документів, які підлягають контролю виконання. 

В академії згідно з Законом України "Про звернення громадян" якісно 

організовано роботу щодо забезпечення вимог законодавства про звернення 

громадян та реалізації конституційних прав громадян на звернення. Для 

цього у канцелярії ведуться   журнал реєстрації пропозицій, заяв та скарг 

громадян і реєстраційно-контрольні картки. 

Акт перевірки роботи служби діловодства, експертної комісії та 

архівного підрозділу академії, складений комісією Державного архіву 

Одеської області 17.04.2019 року, підтвердив гарну роботу в цьому напрямку. 

Особистий прийом громадян проводиться за графіком: ректором - 

понеділок кожного тижня з 15:00 до 16:00 та першим проректором - четвер 

кожного тижня з 15:00 до 16:00. 

Регулярні перевірки, що здійснюються навчально-методичним 

відділом, відділом кадрів, сприяють підвищенню рівня трудової дисципліни, 

дотримання розкладу занять викладачами, виходу на роботу працівників всіх 

підрозділів академії. 

Для працівників, що приймаються на роботу до академії, проводяться 

вступні інструктажі за затвердженою програмою. Зокрема, їх знайомлять з 

умовами праці, правилами внутрішнього трудового розпорядку, колективним 

договором. В усіх підрозділах систематично проводяться інструктажі на 

робочих місцях (первинні і повторні). 

Розроблено комплексні заходи, спрямовані на досягнення встановлених 

нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого середовища, попередження 

нещасних випадків виробничого травматизму, професійних захворювань і 

аварій на виробництві. 
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Працівники академії забезпечуються спецодягом, спецвзуттям, 

засобами індивідуального захисту, миючими і дезінфікуючими засобами 

відповідно до чинних норм. 

На базі міської лікарні № 12 проводяться щорічно первинні й 

періодичні медичні огляди працівників різних категорій та всіх студентів. З 

метою надання медичної допомоги та застосування профілактики І заходів у 

академії існує обладнаний медпункт для надання первинної медичної 

допомоги.Ведеться облік інвалідів, що працюють в академії, вживаються 

відповідні заходи щодо соціального захисту. 

У період з 19 серпня по 10 вересня в академії був проведений 

внутрішній аудит МОН з метою надання керівництву відомства об’єктивної 

та незалежної оцінки діяльності закладу вищої освіти щодо дотримання актів 

законодавства, планів, процедур, контрактів з питань правильності 

використання бюджетних коштів та стану збереження активів, інформації та 

управління державним майном; правильності ведення бухгалтерського 

обліку. Підстава для проведення внутрішнього аудиту: наказ МОН від 

08.08.2019  № 1086. Період, що охоплений аудитом: 1 січня 2017 року - 31 

липня 2019 року. 

По результатам аудиту академії аудиторською групою надано умовно-

позитивний висновок стосовно діяльності закладу, що є безумовно хорошим 

результатом. 

Виходячи із результатів проведеного планового внутрішнього аудиту та 

з метою створення в Академії належної системи внутрішнього контролю, 

раціонального та ефективного використання бюджетних коштів та державного 

майна, керівництву академії рекомендовано, зокрема: 

- з метою виконання вимог статті 26 Бюджетного кодексу України 

вжити вичерпних заходів щодо посилення внутрішнього контролю на всіх 

стадіях бюджетного процесу під час здійснення фінансово-господарської 

діяльності Академії та її структурних підрозділів; 
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- привести штатні розписи Академії та його структурного підрозділу - 

Інституту підвищення кваліфікації фахівців в галузі технічного регулювання 

та споживчої політики до вимог законодавства; 

- розглянути питання щодо розширення переліку послуг, що надаються 

Академією на платній основі відповідно до Переліку платних послуг, які 

можуть надаватися закладами освіти, іншими установами та закладами 

системи освіти, що належать до державної та комунальної форми власності, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27.08.2010 № 796; 

- з метою отримання додаткових власних надходжень провести 

інвентаризацію приміщень, які не використовуються в навчальному процесі 

та за її результатами вжити заходів щодо здачі в оренду вільних приміщень 

навчальних корпусів та гуртожитку; 

- з метою повного відшкодування орендарями витрат за спожиту 

електоренергію укласти із ними додаткові угоди щодо відшкодування 

вартості реактивної електроенергії; 

- забезпечити отримання від Одеської міської ради дозволу на розробку 

проекту землеустрою за адресою: м. Одеса, вул. Спиридонівська, 13; 

- забезпечити оформлення права постійного користування земельними 

ділянками відповідно до порядку, визначеного нормами Земельного кодексу 

України, Законами України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», «Про державний земельний кадастр». 

У період з 12 по 15 березня на підставі наказу Державної служби якості 

освіти України (ДСЯО України) від 05.03.2019 № 01-12/9 «Про проведення 

вивчення стану використання державної мови в заклалах вищої освіти» 

комісією відомства здійснено перевірку щодо вивчення стану використання 

державної мови в  ВНЗ «Одеська державна академія технічного регулювання 

та якості».  

Суттєвих зауважень щодо питання використання державної мови в  

ОДАТРЯ членами комісії в акті не відображено. 
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У період з 18 по 22 листопада на підставі наказу ДСЯО України від 

04.11.2019 № 01-12/84 «Про планову перевірку Вищого навчального закладу 

«Одеська державна академія технічного регулювання та якості» посадовими 

особами служби здійснена планова перевірка академії з питань дотримання 

вимог законодавства у сфері вищої освіти.   

В ході перевірки був виявлений ряд недоліків та порушень, які 

відповідно до розпорядження ДСЯОУ від 29.11.2019 № 01-13/29-р потрібно 

усунути в термін до 28.02.2020 року. На виконання цих вимог розроблений 

план усунення та призначені відповідальні особи.  

 

СВОЄЧАСНІТЬ РОЗРАХУНКІВ, ВНЕСЕННЯ ПЛАТЕЖІВ,                             

ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У 

ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Робота академії протягом року характеризувалась стійким фінансово-

економічним становищем. Протягом року в академії дотримувалось чинне 

законодавство, вживались заходи щодо вдосконалення управління, зміцнення 

договірної, трудової дисципліни; своєчасно проводились розрахунки з 

установами, організаціями, банками та постачальниками; своєчасно і повно 

вносились платежі до бюджету, включаючи внески до Пенсійного фонду; 

виконувався кошторис доходів і видатків академії, не допускалась 

заборгованість по заробітній платі, платі за спожиті енергоносії і комунальні 

послуги та дотримання споживання їх в межах доведених лімітів.  

Своєчасно були проведені тендери на закупівлю послуг по постачанню 

води, тепла та електроенергії.  

Своєчасно подавалась фінансова і статистична звітності, а також 

необхідні відомості про майновий стан закладу. Затримок з видачею 

заробітної плати та стипендій не було. 
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На засіданні Вченої ради академії розглянуті підсумки фінансової 

діяльності ОДАТРЯ за рік, а також прогноз надходження коштів і видатків на 

наступний рік. 

Протягом року значну роботу виконувала юридична служба ОДАТРЯ, 

яка розробляла і візувала угоди, пов’язані з наданням освітніх послуг 

академією, здійсненням фінансово-господарської діяльності, та вела 

претензійно -позовну роботу, а також здійснювала захист інтересів академії у 

судах.  

Юридична служба співпрацює з іншими відділами та підрозділами 

академії з питань, які виникають в процесі здійснення ЗВО передбаченої 

Статутом діяльності. 

 

Дякую за увагу! 

 

 


