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Конференція трудового колективу  
Одеської державної академії технічного регулювання           

та якості 

27 грудня на Конференції трудового колективу Одеської дер-
жавної академії технічного регулювання та якості (ОДАТРЯ) із зві-
том щодо виконання умов контракту з Міністерством освіти і нау-
ки України (МОН України), положень статуту академії, показників 
ефективності використання державного майна, підготовки науко-
вих кадрів, видання навчально-наукової  літератури та дотриман-
ня законодавства у сфері діяльності академії, виступив ректор 
Леонід Володимирович Коломієць. 
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ЗВІТ 

ректора ОДАТРЯ про виконання умов контракту з 

МОН України за період з 01.01.2016 р. до 01.01.2017 р. 
 

Шановні колеги, друзі! 
 
Сьогодні ми зібралися на щорічну конференцію трудового ко-

лективу ОДАТРЯ, під час якої я повинен відзвітувати перед вами 
про роботу на посаді ректора за минулий рік.  

2016 рік для ОДАТРЯ, як для усіх вишів України, був не прос-
тим, і це в першу чергу пов'язано як з економічними труднощами 
в державі,  так і запровадженням ключових положень нового За-
кону України "Про вищу освіту" стосовно усіх складових діяльності 
вищих навчальних закладів. 

Протягом року колектив академії продовжував виконувати 
основні завдання Стратегічного плану розвитку ОДАТРЯ і напог-
лева праця усіх працівників призвела до позитивних загальних ре-
зультатів діяльності за всіма напрямками роботи, за що я вам щи-
ро вдячний.  

І те, що Національним рейтингом якості товарів та послуг 
України ОДАТРЯ визнано "Кращим підприємством України 2016 
року" є безперечним підтвердженням цього. 

Хочу зазначити, що даний рейтинг складається на базі офі-
ційних даних Державних статистичних органів України і виклю-
чає вплив людського фактору в прийнятті рішення. Це єдина в 
Україні  неупереджена, комплексна, об’єктивна і прозора система, 
що визначає лідерів, які досягли успіху в своїй галузі, а стосовно 
закладів освіти - за незмінну високу якість у підготовці високо-
кваліфікованих фахівців та значні досягнення у науковій роботі. 

  
Пропоную протягом роботи конференції обговорити питання 

які вирішувалися мною, як ректором, за минулий рік і визначити 
нові завдання з урахуванням реалій сьогодення та рівня наших 
надбань, які досягнуті протягом 2016 року. 
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ПОКАЗНИКИ КОМПЛЕКТУВАННЯ 

КОНТИНГЕНТУ СТУДЕНТІВ ТА ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ 

Приймальна комісія ОДАТРЯ працювала на підставі Поло-
ження про приймальну комісію, яке розроблене відповідно до 
Примірного положення про приймальну комісію вищого навчаль-
ного закладу, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 
України. 

Протягом навчального року члени приймальної комісії брали 
активну участь у організації та проведенні заходів профорієнта-
ційної роботи. 

Профорієнтаційна робота проводилась згідно плану та спри-
яла створенню і поширенню позитивного іміджу ОДАТРЯ, її репу-
тації та престижності як серед абітурієнтів, так і серед фахівців 
та роботодавців. Були проведені наступні заходи: 

• підготовка інформаційних матеріалів щодо вступу та нав-
чання в академії та коледжі для розповсюдження серед потенційних 
абітурієнтів; 

• підготовка інформаційних стендів та матеріалів для розмі-
щення на веб-сайті академії; 

• надання детальної інформації та популяризація спеціаль-
ностей академії в заходах День відкритих дверей; 

• підготовка експозицій музею для показу абітурієнтам; 
підготовка оголошень про прийом до ОДАТРЯ та розповсюд-

ження їх через засоби масової інформації; 
• підготовка відеоматеріалів для телевізійних проектів, пре-

зентацій і виготовлення рекламних роликів та презентацій. 
На базі академії було проведено День відкритих дверей місь-

ким центром зайнятості для учнів 9-11 класів Приморського, Ма-
линовського та Києвського районів м. Одеси. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 5 

 

Викладачі академії протягом року брали активну участь у 
проведенні рекламно-агітаційної роботи з населенням міста та об-
ласті; організували розповсюдження рекламних проспектів та бу-
клетів про академію у адміністративних районах Одеської, Мико-
лаївської, Херсонської, Києвської, Черкаської та ін. областей. 

Плідна профорієнтаційна робота протягом навчального року, 
незважаючи на невисоку кількість випускників середньої школи, 
дала можливість не тільки виконати державне замовлення з 
прийому на навчання за ОПП підготовки бакалаврів, а й набрати 
студентів на навчання за кошти фізичних та юридичних осіб. 

Навчальний процес Підготовчого відділення ОДАТРЯ ре-
алізувався на курсах для абітурієнтів з повною загальною се-
редньою 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 проводились з навчальних 
дисциплін: українська мова та література, математика та фізика. 

Якісні показники комплектування контингенту студентів 
та підготовки фахівців представлені на інфраграфіці (див. слай-
ди).  

Слід зазначити, що у зв’язку із збільшенням терміну навчання  
в магістратурі академії, у цьому році випуску фахівців за освітньо-
професійними програмами підготовки магістра не було.  

 

ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 

Навчально-виховний процес щодо підготовки фахівців відпо-
відних освітньо-кваліфікаційних рівнів в академії проводився на 
рівні вимог державних стандартів якості освіти.  

Стратегічне завдання колективу ОДАТРЯ - рівноправне вход-
ження до європейського та світового освітнього простору, доку-
ментальною фіксацією чого має стати відображення академії у 
вітчизняних та міжнародних рейтингах.  

Як і раніше, визначені керівництвом ОДАТРЯ пріоритети у 
сфері навчально-методичної роботи спрямовані на забезпечен-
ня високої якості освіти і наукових досліджень, їх нерозривної ін-
теграції і поєднання з інноваційною діяльністю є незмінними: 

- забезпечення лідерського статусу академії в підготовці ка-
дрів через надання максимально широкого спектру освітніх послуг; 

- підвищення конкурентоспроможності завдяки високій га-
рантованій якості; 

- забезпечення конкурентоспроможності завдяки особистому 

авторитету і професіоналізму науково-педагогічних працівників. 
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Планування, організація, контроль навчальної та практичної 
роботи в ОДАТРЯ організовано у відповідності до навчальних 
планів та графіку навчального процесу. 

Протягом 2016 року року в академії з метою удосконалення 
навчального процесу були проведені наступні заходи: 

- щоквартально проводилися засідання Науково-методичної 
ради академії, на яких розглядались питання якісної організації 
навчального процесу; 

- на виконання вимог наказу МОНУ від 06.11.2015 № 47 "Про 
особливості запровадження переліку галузей знань і спеціальнос-
тей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 
затвердженого постановою КМУ від 29.04.2015 № 226" у лютому - 
березні були розроблені та затверджені навчальні плані підготовки 
бакалаврів, спеціалістів та магістрів за новим переліком спеціаль-
ностей; 

- проведено ряд нарад з планування академнавантаження; 
- видані накази про закріплення навчальних дисциплін та 

планування навчального навантаження науково-педагогічними 
працівниками; 

- затверджені робочі навчальні плани, обсяги навчального 
навантаження, графіки навчального процесу та розклади занять; 

- вчасно підготовлена документація з проведення атестації 
випускників (наказ про склад екзаменаційних комісій, графіки їх 
засідань);  

- впроваджено концепцію індивідуально-орієнтованого нав-
чання студентів ОДАТРЯ; 

- створено веб-сайт з системою дистанційного навчання та 
контролю знань студентрів ОДАТРЯ;  

- здійснено перехід на розклад занять, який адаптовано до 
концепції індивідуально-орієнтованого навчання; 

- по завершенню роботи екзаменаційних комісій проведено 
аналіз їх діяльності, прийнято звіти голів та протоколи засідань.  

Слід зазначити, що протягом року постійно здійснювався по-
точний контроль за: 

- організацією та проведенням навчального процесу (кон-
троль за виконанням навчальних планів, графіків навчального 
процесу, розкладів занять, екзаменів і заліків, раціональним вико-
ристанням аудиторного фонду академії тощо); 

- готовністю деканатів і кафедр до навчального року (роз-
клади занять, перевідні накази, перевірено наявність академічної 
заборгованості студентів); 

- проведенням сесій, якісним заповненням відомостей обліку 
успішності студентів, організацією ліквідації академічної заборго-
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ваності, порядком відрахування студентів, які мали академічну за-
боргованість; 

- порядком організації та проведення практик; 
- за процесом затвердження тем дипломних робіт;  
- плануванням і виконанням індивідуального навчального на-

вантаження штатними науково-педагогічними працівниками та 
викладачами, які працюють за сумісництвом, наявністю та якістю 
відпрацювання індивідуальних планів. 

Проведені заходи щодо самоаналізу та ректорського заміру 
залишкових знань студентів. 

У 2016 році успішно завершились процедури первинної 
акредитації підготовки бакалаврів з напряму підготовки 
6.051003 "Приладобудування" з ліцензованим обсягом 50 осіб на 
рік, а також чергової акредитації підготовки бакалаврів з на-
пряму підготовки 6.051002 "Метрологія, стандартизація та серти-
фікація". 

Подано документи на акредитацію підготовки молодших 
спеціалістів (для Коледжу ОДАТРЯ) зі спеціальностей: 5.05070205 
"Обслуговування та ремонт електропобутової техніки"; 5.14010101 
"Обслуговування і ремонт електроустаткування автомобілів і трак-
торів". 

Подано документи щодо ліцензування підготовки здобувачів 
вищої освіти за першим (бакалаврським) рівнем (для Коледжу 
ОДАТРЯ) зі спеціальності 153 "Мікро- та наносистемна техніка" з 
ліцензованим обсягом 50 осіб на рік. 

Проведена наступна методична робота: 
- інформування факультетів про нормативно-правові акти, 

що стосуються організації навчального процесу; 
- проведено наради з керівниками виробничих практик від 

кафедр із питань оформлення угод із базами виробничих практик; 
- на засіданнях ректорату обговорювалися ключові питання, 

що лягли в основу академічних положень; заслуховувалися пропо-
зиції і зауваження, що надійшли від факультету та структурних 
підрозділів; 

- проведено роботу з формування інформаційного пакету  фа-
культетів. 

У 2016 році науково-педагогічними працівниками академії 
підготовлені та видані: 

- довідник "Умовні графічні позначення елементної бази 
електронної техніки"; 

- підручники "Оцінювання відповідності засобів вимірюваль-
ної техніки", "Періодична повірка засобів вимірювальної техніки"; 
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- навчальні посібники: "Електроніка в питаннях та відповідях", 
"Організація бухгалтерського обліку"; "Обчислювальна техніка та 
програмування. Частина І. Апаратна частина ЕОМ. Системне про-
грамне забезпечення"; "Обчислювальна техніка та програмування. 
Частина ІІ. Прикладне програмне забезпечення. Пакет Microsoft 
Office"; "Обчислювальна техніка та програмування. Частина III. 
Об’єктно-орієнтоване програмування. Мова програмування Visual 
Basic";  "Вища математика. Частина 4. Математична статистика"; 
"Системи управління якістю в медичній практиці. Частина 2"; 

- методичні посібники: "Розвиток сили та гнучкості"; "Мето-
дика викладання фізичного виховання для студентів спеціальної 
медичної групи"; "Методичні вказівки до виконання бакалаврсь-
ких  дипломних робіт для студентів напрямів підготовки "Метроло-
гія, стандартизація та сертифікація","Метрологія та інформаційно-
вимірювальна техніка", "Приладобудування" та ін. 

Практика студентів академії є невід’ємною складовою осві-
тньо-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.                                                                      

Основним керівним документом щодо практичної підготовки 
студентів академії є "Положення про проведення практики студен-
тів ОДАТРЯ". 

У 2016 році для проходження практики студентами ОДАТРЯ 
були задіяні 16 баз практик,  а саме: ДП "Одесастандартметроло-
гія"; ТОВ "Торгтехніка"; ТОВ "Торгтехніка-98"; ДП "Регіональний 
центр фонду документації";  ВАТ "Одесакабель"; ДП "Інспекція з 
питань захисту прав споживачів"; ТОВ "Телекартприлад"; Завод 
"Mitras" (м. Вельден, Німеччина);  ДП "Одеська залізниця"; ОП 
"Южноукраїнська АЕС" та ін. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

р
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Слід зазначити, що для частини студентів проходження прак-
тики на підприємствах дало можливість подальшого їх пра-
цевлаштування на цих базах практики.  

Керівництвом академії велика увага приділась роботі по 
сприянню працевлаштуванню випускників ОДАТРЯ, підготовка 
яких здійснювалась за державним замовленням.  

Основними завданнями на цей період були: аналіз попиту і 
пропозиції на ринку праці фахівців; налагодження співпраці з 
державною службою зайнятості; інформування випускників і сту-
дентів про вакантні місця.  

Кожному студенту академії у підрозділі сприяння пра-
цевлаштування надається допомога з питань технологій і методів 
пошуку роботи. 

Кожен випускник ОДАТРЯ отримує в особисте користування 
навчальний посібник авторів академії "Працевлаштування випус-
кників вищих навчальних закладів", в якому розглянуті питання, 
пов’язані з управлінням трудовими ресурсами та працевлашту-
вання випускників, надані поради молодому спеціалісту, розгля-
нута технологія пошуку роботи, рекомендації по адаптації на но-
вому місці роботи. 

Створено базу даних студентів і випускників академії та ко-
леджу, 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, но-
мер телефону, місце подальшого працевлаштування, первинна по-
сада та примітки, де вказується додаткова інформація.  

У підрозділі сприяння працевлаштуванню студентів і випуск-
ників постійно накопичується банк даних потенційних роботодав-
ців (підприємств, установ і організацій), який містить назву підп-
риємства, форму власності підприємства, посаду та прізвище сту-
дентів, що працевлаштувалися в даній організації. В примітках 
вказується інформація, щодо можливості подальшого працевлаш-
тування випускників у цій організації, вимоги підприємства до 
випускника і т.п. 

Протягом року продовжувалась робота по укладанню угод 
про співпрацю з органами виконавчої влади та місцевого са-
моврядування, державними службами зайнятості, підприємства-
ми, установами, організаціями різних форм власності. За участю 
обласного і міського центрів зайнятості для студентів академії був 
проведений ярмарок вакансій. 

Проводилась роз'яснювальна робота, інформування студентів 
та випускників щодо нормативно - правових актів державного ре-
гулювання зайнятості і трудових відносин.  
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Крім того організовано: 
- інформування студентів та випускників про наявні вакансії 

для подальшого працевлаштування через сайт академії; 
- інформування науково-педагогічних працівників випуска-

ючих кафедр про вакансії потенційних роботодавців; 
- моніторинг працевлаштування випускників та відстеження 

їх кар'єрного зростання; 
- організація проведення тренінгів та семінарів за участю 

членів студентського самоврядування академії. 
Налагоджені ділові стосунки академії з підприємствами, 

установами та організаціями (роботодавцями) з питань професій-
ної підготовки та працевлаштування студентів і випускників. 

У 2016 році складено угоди щодо співпраці з працевлашту-
вання випускників ОДАТРЯ з: 

- ТОВ "Електропривод"; 
- Орган оцінки відповідності "Faktum"; 
- ТОВ "Айсберг" Лтд. 
Встановлені зв’язки з обласними та місцевими організаціями 

та центрами зайнятості, а саме з такими як:  
- Одеська обласна організація роботодавців; 
- Одеський обласний центр зайнятості; 
- Одеський міський центр зайнятості. 
З державною службою зайнятості є домовленість про надання 

інформації щодо працевлаштування випускників з подальшим 
наданням його роботодавцям. 

Академія є постійним учасником заходів, які проводяться 
Одеським обласним і міським центрами зайнятості.  

Серед них: 
- участь у Днях зайнятості; 
- конференціях "Організація співпраці з вищими навчальни-

ми закладами міста та області"; 
- "Професійна визначеність молоді - запорука працевлашту-

вання";  
- участь у семінарах, круглих столах з проблем працевлашту-

вання молоді, матеріали яких стали додатковим джерелом інфор-
мації для студентів та керівництва академії.  

Проведено аналіз відгуків на випускників академії, який є 
основою для поліпшення практичної підготовки студентів на 
випускаючих кафедрах. 

Випускникам академії пропонують посади  провідного інже-
нера, фахівця з якості, молодшого інспектора, техніка з метрології, 
метролога, молодшого наукового співробітника. 
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ТЕХНІЧНИЙ КОМІТЕТ СТАНДАРТИЗАЦІЇ                             
ТК163 "ЯКІСТЬ ОСВІТНІХ ПОСЛУГ" 

На базі ОДАТРЯ функціонує національний технічний комітет 

стандартизації ТК163 "Якість освітніх послуг", основною діяльніс-
тю якого згідно з Положенням є розробка національних і гармоні-
зація європейських стандартів в сфері надання освітніх послуг. 
Голова комітету - ректор Коломієць Л.В., секретар - доктор техніч-
них наук, доцент Гордієнко Т.Б.   

Колективними членами ТК 163 є: Національна Академія педа-
гогічних наук України, Національна Академія медичних наук 
України, Міністерство освіти і науки України, Мінекономрозвитку  
України, Союз споживачів України, Міжнародна Академія Стан-
дартизації, Науково-дослідний інститут метрології вимірювальних 
і управляючих систем та ін.  

До складу ТК 163 входять підкомітети: 
- Забезпечення якості освіти ( робочі групи: "Критерії оцінки 

якості освітніх послуг", "Забезпечення якості освітніх послуг"); 
- Керування та контроль якості освітніх послуг (робочі групи - 

"Формування системи управління якістю ВНЗ", "Системи управ-
ління якістю освітніх послуг", "Сертифікація систем якості освітніх 
послуг"). 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Діяльність ТК 163 "Якість освітніх послуг" присвячена питан-
ням системи вищої освіти, яка б могла відповідати сучасним ви-
могам глобалізації, жорсткої конкуренції, інформатизації тощо. В 
зв’язку з цим підвищення якості вищої освіти і його вплив на роз-
виток економіки є стратегічним національним пріоритетом Украї-
ни. 

В 2016 році ОДАТРЯ стала колективним членом ТК 90 "Засо-
би вимірювання електричних і магнітних величин", що говорить 
про високу оцінку роботи наших науковців. 

ь ТК 163 "Якість освітніх послуг" присвячен



 12 

 

ВИХОВНА І СПОРТИВНА РОБОТА 

Виховна робота у ОДАТРЯ проводиться на підставі Концеп-
ції виховання молоді в національній системі освіти, нормативно- 
правових актів України, а також відповідно до Плану виховної ро-
боти академії. Безпосереднє керівництво здійснюється проректо-
ром з навчальної та виховної роботи Дяченко О.Ф. через відділ ви-
ховної роботи та органи студентського самоврядування. 

Для вирішення виховних завдань в академії сформована і 
впроваджена в практику роботи всіх структурних підрозділів сис-
тема організації та ведення ідеологічної, виховної роботи зі студе-
нтською молоддю, яка включає в себе кілька рівнів: 1-й рівень - 
ректорат; 2-й рівень - відділ виховної роботи з молоддю, деканати; 
3-й рівень - кафедри (викладачі, куратори навчальних груп), гур-
тожитки (вихователі); 4-й рівень - колегіальні органи (студентсь-
кий парламент, студентські ради факультетів, студентські ради 
гуртожитків) та молодіжні громадські організації. 

Відділ з виховної роботи є основним координатором просвіт-
ницько-виховної роботи в ОДАТРЯ, який організовує свою діяль-
ність з метою збереження та розвитку традицій молодіжного руху 
академії та реалізації спільно з іншими структурними підрозділа-
ми 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 вихов-
них занять та звітним журналом куратора.  

Організаційно-виховний процес має творчо-пошуковий хара-
ктер, що реалізується через систему заходів, індивідуальний підхід 
та вплив на кожного студента на всіх рівнях - від академічної гру-
пи, студентського самоврядування до ректорату академії. Ми на-
магаємося створити такі умови, щоб кожний студент зміг брати 
участь у проведенні різних заходів.  

Виконання завдань і реалізація основних принципів виховної 
роботи 2016 року здійснювалися за основними напрямками: 

- організаційна робота; 
- національно-патріотичне виховання; 
- інтелектуально-духовне виховання; 
- морально-правове виховання; 
- трудове виховання;  
- художньо-естетичне виховання; 
- студентське самоуправління та самоврядування. 
- екологічне виховання та формування здорового способу 

життя. 
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Організаційна робота 

Початок нового 2016-2017 навчального року в академії роз-
почався з урочистої лінійки. За традицією вона почалася з під-
няття прапору академії, під час якого лунав гімн академії. Відпо-
відальна роль підняти прапор академії випала відміннику навчан-
ня, голові студентського парламенту Шамалу Костянтину.  
       

 
 
 
 
 
 
 
 
 
На заході "Посвячення у студенти" до студентів, їхніх бать-

ків, усіх гостей свята звернувся з вітальним словом ректор акаде-
мії Коломієць Л.В.: "Девіз нашої академії - від якості освіти до яко-
сті життя! Скільки б ти не навчався, ти навчаєшся, насамперед 
для себе і рідної Батьківщини, яка тиждень тому відсвяткувала 
25-річний ювілей своєї незалежності...!". 
          

 

Гурток художньої самодіяльності і студентський клуб "Імідж" 
(керівник - Шміголь Н.В.) підготували святковий концерт. 

    
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ості...! .
       

ьності і студентський клуб "Імідж"

, уд р
     

На заході "Посвячення у студенти" до студентів їхніх бать

річний ювілей своєї незалежн

Гурток художньої самодіяль
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В академії та коледжі розроблено для кураторів груп реко-
мендовану тематику виховних годин у навчальних групах, те-
матику об’єднаних виховних заходів ОДАТРЯ на перший семестр 
та комплексний план з виховної роботи на 2016-2017 навч. рік. 

Для студентів-першокурсників проведено перше заняття на 
тему: "Щоб у серці жила Україна: до 25-річчя Незалежності". 
Викладач Баркар О.І. розповіла про тривалий та тернистий шлях 
України до Незалежності. Перший тематичний урок навчального 
року став поштовхом для подальшої роботи по об’єднанню студен-
тів, педагогів, батьків довкола спільної цінності - територіальної 
цілісності держави, згуртованості суспільства, розв’язання про-
блем шляхом діалогу, пошуку загальнонаціонального консенсусу 
заради добробуту та процвітання України. 

Розроблено та ознайомлено викладачів та адміністрацію ака-
демії з графіком проведення виховної роботи у гуртожитку. 
Створено журнал відвідування гуртожитку викладачами та прове-
дення виховних заходів. 

Відповідно до цього графіку протягом року проводились зу-
стрічі зі студентами, що мешкають у гуртожитку за участю нача-
льника відділу з виховної роботи, проректора з адміністративно-
господарської частини, психолога, коменданта та вихователя гур-
тожитку. 

  

 

 

 

 

 

  

 

 

Національно-громадянське виховання 

Формуванню патріота своєї Батьківщини, створенню ви-
сокого морально-естетичного внутрішнього світу студента сприя-
ють активні заходи, що проводяться у підрозділах. В цьому проце-
сі головна роль відводиться бібліотеці, яка цього року оформила 
ілюстративно-книжкові виставки: День міста Одеси; День парти-
занської слави; День українського козацтва; День української пи-
семності та мови; День відзначення 25-ї річниці Всеукраїнського 
референдуму на підтвердження Акта проголошення незалежнос-
ті України; День Соборності України та ін. 

у
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Одним із пріоритетних напрямів роботи бібліотеки залиша-

ється перехід на нові технології формування і використання інфо-
рмаційних ресурсів: створення електронної бібліотеки, електрон-
них каталогів. В бібліотеці працює  електронний каталог бібліотеч-
них фондів з виходом в Інтернет. 

Важливим фактором навчально-виховної роботи є відвідуван-
ня студентами першого курсу музею історії академії. Експозиція 
Музею відтворює основні етапи становлення та розвитку академії 
(Одеського технікуму вимірювань, Одеського коледжу стандарти-
зації, метрології та сертифікації, Одеського державного інституту 
вимірювальної технікиї).  Музей має значні фондові колекції, ціка-
ві експозиції, на базі яких проводиться робота щодо залучення уч-
нівської та студентської молоді до вивчення та збереження історії 
навчального закладу. Проведення днів відкритих дверей завжди 
розпочинається з відвідування музею навчального закладу.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
В музеї зібрані фотографії, випускників, біографії викладачів, 

колекція рукописів та підручників викладачів, спогади, цінні екс-
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понати, макети наукових розробок, картини, подарунки, підшив-
ки газет, спортивні кубки команд-переможців, матеріали про на-
городження викладачів, навчального закладу на національних ви-
ставках, державні та міжнародні нагороди. За цей рік фонди му-
зею поповнився 5 раритетними експонатами.  

З метою патріотичного виховання, відзначення історичних, 
пам’ятних дат, традицій, свят згідно з розробленою тематикою ви-
ховних годин у навчальних групах кураторами були проведені ви-
ховні 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-й світовій війні;  
- День матері; 
- День державного прапора України; 
- Акт проголошення незалежності України; 
- Міжнародний день студента; 
- 170 років із дня написання Т.Г. Шевченком "Заповіту".  

З нагоди 72-річниці з Дня визволення міста-героя Одеси 
від фашистських загарбників за сприяння студентської ради та 
відділу із виховної роботи академії студенти відвідали Військово-
історичний музей Південного оперативного командування. Відві-
дування музею студентами з обізнаним та цікавим екскурсоводом 
С. Платовським були об’єднані спільною метою виховання патріо-
тизму та почуттям гордості за героїчну історію свого народу.  
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В академії відбувся урочистий концерт з нагоди 8-9 травня - 
Дня пам’яті й примирення та 71-річниці перемоги над наци-
змом у Європі. Студенти клубу "Імідж" привітали присутніх гос-
тей - представників Асоціації ветеранів (інвалідів) локальних війн 
"Ренесанс Одеси" піснями, віршами, підготували екскурс в історію 
академії та її славетного минулого в особах викладачів, співробіт-
ників - ветеранів Другої світової війни. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В Центральній міській бібліотеці імені І.Франка відбулася те-

матична зустріч студентів першого курсу академії та коледжу з 
працівниками бібліотеки на тему "Дорогами І.Франка", яка була 
присвячена відзначенню 160-річчя з Дня народження та вшану-
вання пам’яті видатного митця.       

 
 
Традиційними стали зустрічі студентської молоді з учас-

никами АТО. Так, викладачем Мірзою О.П. була організована зу-
стріч студентів з учасником АТО Д. Колцуном та майором Є. Федо-
товим. Учасник АТО Колцун у своїй цікавій розповіді повідав сту-
дентам про свій досвід перебування в АТО як водія бензовозу, що 
перевозив паливо для військової техніки, поділився спогадами про 
події на фронті, ознайомив із фотографіями особистого архіву. 
Майор Федотов  розповів про службу військових, які захищають 

Т ій і

етеранів Другої світової війни.

Центральній міській бібліотеці імені І Франка від

і ї і
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спокій населення півдня України, відповів на хвилюючі питання 
молоді, продемонстрував фільм про свою військову частину та її 
героїчне минуле і сучасне. 

         

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

У День української писемності та мови, студенти ОДАТРЯ 
приєдналися до п’ятнадцятого Всеукраїнського радіодиктанту 
національної єдності. Ініціаторами акції в академії стали кафед-
ра суспільно-гуманітарної підготовки та циклова комісія гуманіта-
рних та соціально-економічних дисциплін. Цю унікальну акцію 
Національна радіокомпанія України започаткувала з метою 
з’ясувати, наскільки добре українці знають рідну мову, а ще - про-
демонструвати солідарність з усіма, хто любить і шанує рідне сло-
во, хто хоче, щоб українці спілкувалися рідною мовою і зберегли її 
для нащадків. Диктант об’єднав навколо українського слова сту-
дентів коледжу і академії, викладачів та керівників академії.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
У рамках відзначення 25-ї річниці Всеукраїнського рефе-

рендуму на підтвердження Акта проголошення незалежності 
України в ОДАТРЯ  були проведені різноманітні заходи, а саме:   

- круглий стіл на тему "Консолідація та єдність суспільства - 
умова розбудови розвинутої української держави" з тематичною 
виставкою в бібліотеці; 

- лекція на тему "Рік державності України у датах"; 

               

У Д ї ї і ОДАТРЯ



19 

 

- дискусія на тему "Складний та тернистий шлях державо-
творення в Україні"   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Важливим заходом патріотичного виховання студентів є про-
ведення флешмобів та спеціалізованих ярмарок, кошти від яких 
передаються родинам загиблих воїнів. 

Так, в памяті студенства та викладацького складу академії є 
зворушлива акція в підтримку Всеукраїнської благодійної програ-
ми підтримки родин загиблих воїнів під час війни на Сході Украї-
ни, в рамках якої був організований студентський ярмарок.  

В результаті проведення цієї благодійної акції студентами 
академії всі зібрані кошти були передані сім’ї загиблого старшого 
лейтенанта Бузейнікова С.М. - офіцера, який загинув при обороні 
блок-посту Мар’янка-Курахове під Донецьком, посмертно  нагоро-
джений Орденом ім. Б.Хмельницького ІІІ ступеня та медаллю за 
мужність. Вдова загиблого Тетяна надіслала ректору академії лис-
та-подяку: "Здравствуйте! Мне очень приятно за Вашу помощь, 
за то что Вы углубились в историю моей семьи. Я горжусь своим 
мужем, но мне его не хватает… Я вчера много всего хотела ска-
зать, но грусть, воспоминания, слёзы…. не смогла… мне очень 
приятно, что есть такие люди которые помогают, поддержива-
ют когда тяжело… БОЛЬШОЕ ВАМ ВСЕМ СПАСИБО, мне очень 
приятно, что про моего мужа будут помнить. СПАСИБО!!!!!  

С уважением Татьяна Бузейникова. 

 

р р
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Інтелектуально-духовне виховання 

З метою духовного збагачення студентів традиційними стали  
конференції, круглі столи для студентів, які формують їх культуру, 
розвивають  художні здібності, збагачують  знаннями у галузі літе-
ратури, музики, образотворчого мистецтва. 

 Щорічно проводяться такі вечори і свята: студентська осінь; 
день робітників освіти; всесвітній день студента; день захисника 
Вітчизни; міжнародний день жінок; День Перемоги та інші. 

Хочу відмітити студентську конференцію присвячену Всесві-
тньому дню захисту прав споживачів, який щорічно в усьому світі 
відмічається 15 березня. В конференції прийняли участь студенти 
академії та коледжу.  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

ихованняІнтелектуально духовне в
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Цікаво пройшла студентська науково-практична конференція 
на тему: "Сучасний стан та новітні технології в галузі електро-
теплотехнічних вимірювань". У роботі заходу взяли участь дирек-
тор коледжу Радулова І. К., заступник директора коледжу з нав-
чальної роботи  Культа С. В., завідуюча денним відділенням елек-
тротеплотехнічних та механічних вимірювань Богуш В.В. та мето-
дист коледжу Леник О.А. 

 

 

 

 

 

         
 
 
 
 
 
 
Традиційною стала участь наших студентів в інтелектуальній 

грі "Що? Де? Коли?". Цього року вона була присвячена 95-річчю з 
дня заснування ОНЕУ. Студентська команда ОДАТРЯ «Мега Герци» 
у складі: К.Шамала, Є.Кімаковської, А.Івченко, І.Мартинова, 
С.Фисака та Д.Шамрая випробувала свої сили, змагаючись з кра-
щими студентами міста Одеси, показала високий рівень підго-
товки, вміння швидко і логічно мислити.  

   

 
 
 
 
 
 
 
 
На високому інформаційному рівні були організовані студе-

нтські конференції, присвячені Міжнародному дню стандартів та 
Дню фізичної культури і спорту України. 

З метою  удосконалення практичної підготовки студентів ва-
жливими є екскурсії на передові підприємства регіону.  

д у

дицііійййною стала участь наших студентів в інтелект

   

На високому інформаційн му рівні були організовані студе-
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Під час екскурсії на ПАТ "Одескабель", яку провів заступник 
начальника відділу технічного контролю - випускник ОДАТРЯ (ко-
лишнього Одеського технікуму вимірювань) Левченко Петро Гри-
горович, студенти  докладно ознайомились зі структурою метроло-
гічного підрозділу підприємства, з сучасними видами кабельної 
продукції та технологіями виробництва волоконно-оптичного ка-
белю. Особливу зацікавленість студентів викликало застосування 
засобів вимірювальної техніки у технологічних процесах. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Морально-правове виховання 

Велику увагу викладачі приділяють морально-правовому ви-
хованню студентів. Студенти утверджують принципи загально-
людської моралі: правди, справедливості, доброти, працелюбства, 
інших доброчинностей, а також формування правової культури, 
прищеплення їм поваги до прав і свобод людини, засвоєння та ви-
конання основ державного,  трудового, сімейного та кримінально-
го права.  

З цією метою були проведені заходи по ознайомленню з кон-
ституційними правами і свободами людини, правами і обов’язками 
неповнолітніх. На зборах кураторів груп та студентської ради про-
водиться виховна робота зі студентами, схильними до правопору-
шень; проводяться зустрічі з працівниками правоохоронних орга-
нів, лікарями поліклініки, психологом та інші. 

В рамках цих заходів організовано профілактичну бесіду що-
до профілактики адміністративних правопорушень та запобіган-
ню паління у громадських місцях, яку провела оперуповноваже-
ний сектору кримінальної  міліції Приморського відділу міста Оде-
си зі справ неповнолітніх Шаптала Тетяна Петрівна. 

 
 
 
 
 

Морально-правове вихован

р ц

я
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Протягом року було проведено інформаційно-профілактичну 
роботу у гуртожитку з метою попередження правопорушень, тю-
тюнопаління, наркоманії та захворювання на СНІД. 

 Організовано з психологом Кучеренко О.В. перегляд кінофіль-
мів з тематики профілактики правопорушень, наркоманії, алкого-
лізму, паління, СНІДу, а саме: "Правда про наркотики", "Наркома-
нія", "Стоп СНІД", "Алкоголізм та паління" та проведено цикл бесід  
зі студентами нового набору та студентів, що мешкають у гурто-
житку щодо профілактики адміністративних правопорушень. 

 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
Традиційними стали благодійні акції, що присвячені святку-

ванню Дня захисту дітей та Дня Святого Миколая, які академія 
проводить разом з Добродійним фондом "Медичний центр "Надія, 
Добро і Добробут". Організаторами цього закладу є Герой України, 
голова Благодійного фонду, Почесний громадянин м. Одеси, член 
Наглядової ради академії Володимир Філіпчук і ректор академії 
Леонід Коломієць. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

р ру
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Для студентів першого курсу коледжу доцентом кафедри сус-
пільно-гуманітарної підготовки ОДАТРЯ, к.ф.н., магістром права 
Большаковою О.В. були проведені бесіди за тематикою "Я і закон: 
права і обов'язки неповнолітніх". 
 

 

 
В рамках Всеукраїнського тижня права, що проходив з 5 до 9 

грудня в ОДАТРЯ були проведені такі заходи:  
- оформлено тематичні стенди на тему: "Захист прав людини", 

"Профілактика правопорушень серед молоді", розміщені інформа-
ційні та довідкові матеріали, спрямовані на правову освіту сту-
дентів; 

- серед студентів 1 курсу проведено соціологічне опитування 
на тему: "Діти та молодь про свої права", розроблено відповідну 
анкету, опрацьовано отриманий матеріал; 

- проведено  виставку  плакатів на тему: "Ні – торгівлі людь-
ми", в якій студенти продемонстрували своє бачення проблеми 
торгівлі людьми як масового порушення прав людини; 

- 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; 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

В рамках Всеукраїнського ти 5 9
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- для студентів 1-3 курсів організовано перегляд науково-
популярного фільму на тему: "Конвенція про права дитини"; 

- бібліотекою оформлено та проведено книжкову виставку на 
тему: "Захист прав людини та громадянина" і подальшим обгово-
ренням; 

- проведено круглий стіл зі студентами 1 курсу на тему: 
"Кожен має право на життя!"; 

- екскурсія до наукової бібліотеки імені М.С. Грушевського; 
- лікарем поліклініки №12 Кубою Л.А. та медичною сестрою 

академії Штефан А.І. проведений круглий стіл та перегляд доку-
ментального фільму "Алкогольний терор"; 

- для студентів 4-5 курсів проведено лекцію "Права людини 
як невід’ємна частина правого статусу людини". 

Лектор - викладач права Лещенко С.П. розповіла студентам 
про історію створення, основні завдання та форми діяльності 
міжнародних правозахисних організацій, правовий статус  та 
конституційні права, свободи й обов’язки громадянина України. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Заходи пройшли у формі запитань та відповідей, цікаво та 

доступно, за активною участю студентів та викладачів.  Студентів 
було ознайомлено з положеннями Загальної Декларації прав люди-
ни, з історією виникнення поняття "права людини", а також обго-
ворено питання дотримання правових норм в Україні. Окрему 
увагу було приділено торгівлі людьми як масовому порушенню 
прав людини в Україні та світі, і проблемам запобігання та припи-
нення означеного правопорушення.  

На виконання доручень Департаменту освіти і науки Одесь-
кої облдержадміністрації щодо недопущення залучення дітей та 
молоді до акцій протесту, масових безладів та заворушень була ор-
ганізована зустріч студентів з працівником правоохоронних орга-
нів, в ході якої відбулася бесіда щодо недопустимості та відповіда-
льності за участь у протиправних масових заходах. 

Заходи пройшли у формі запитань тта відповідей цікаво та
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Екологічне виховання  

Екологічне виховання спрямоване на формування екологічної 
культури особистості студентів, усвідомлення ними важливості га-
рмонії людини, природи, відповідальності за неї, за національне 
багатство, значущості власного здоров’я та навколишнього сере-
довища для морального і фізичного здоров’я нації. 

Для виховання екологічної свідомості студентства та праців-
ників академії, вони постійно залучаються до суспільно-корисної 
праці (до всесвітнього Дня води та Дня Землі виконаний комплекс 
заходів із озеленення навчального закладу та території навколо, 
висаджені квіти, кущі та дерева; проведена робота по збору маку-
латури та металолому; підготовлені творчі роботи студентів та ви-
кладачів; підготовлені аудиторії та кімнати гуртожитків до зими 
тощо). 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
При виконанні дипломних проектів та випускних робіт знач-

на увага приділяється висвітленню їх екологічної направленості. 

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В жовтні проведена виставка творчих робіт та композицій з 

квітів "Золота осінь", яку організували та провели викладачі Мігун 
Г.А., Подостроєць Л.О., Костіва Т.В., Добряк Н.П. та Добряк Л.О. 

щ )
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Формування здорового способу життя 

Фізичне виховання спрямоване на формування здорової, га-
рмонійно розвиненої особистості, здатної до творчої напруженої 
праці і соціально-прийнятного відпочинку, наступальної позиції 
стосовно проявів у молодіжному середовищі наркоманії, алкоголі-
зму, паління, токсикоманії та інших форм соціальної дезадаптації 
підлітків і юнацтва, вироблення позитивних звичок, які сприяють 
здоровому способу життя, активному залученню до занять фізку-
льтурою і спортом.  

Протягом року виконані наступні заходи: 
- інструктаж з попередження травматизму на уроках та поза-

класних заняттях з фізичного виховання; 
- похід присвячений "Дню фізичної культури та спорту" для 

студентів І–ІІ курсів нового набору; 
-  робота в 6-ти спортивних секціях; 
- бесіди в групах нового набору про спортивні традиції нашої 

академії; 
- змагання на першість академії з настільного тенісу, футболу, 

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

м. Одеси. 
 

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Згідно з графіком проводилася спартакіада з настільного те-

нісу, міні-футболу, гандболу, баскетболу, волейболу, шашок, шахів 
та легкої атлетики. В вересні-листопаді було проведено "Олімпій-
ський тиждень". 

Під керівництвом викладачів протягом року проводилась під-
готовка збірних  команд для участі в ХХІІ Обласних спортивних іг-
рах серед ВНЗ.  

 В рамках проекту міста "Тижня добрих справ" за ініціативою 
та при підтримці Міжнародної студентської організації "Гілель" ві-
дбулося відкриття нового спортивного сезону. Основними цілями 
проекту є виховання традицій робити безкорисливі добрі справи, 
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створення можливостей для реалізації будь-яких волонтерських 
ініціатив, привернення уваги громадськості до важливих соціаль-
них проблем та звернення уваги одеситів на те, що для надання 
допомоги не завжди потрібні великі фінансові вкладення, а лише 
бажання допомогти. 

Спортсмени ОДАТРЯ підтримали проект і взяли участь в тур-
нірі з міні-футболу. Команда наших футболістів стала переможни-
цею і була нагороджена медалями та пам’ятним знаком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  20 квітня 2016 року в спортивному залі ОДАТРЯ відбулися 
спортивні змагання на Кубок Посла Туркменістану. 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
За ініціативи Одеської обласної організації Товариства спри-

яння обороні України та Приморської РОТСО України відбулися 
змагання з кульової стрільби, присвячені 72-річниці визволення 
Одеси від німецько-фашистських загарбників - 10 квітня. 

В командних змаганнях на Першість ТСО України із кульової 
стрільби команда студентів академії у складі: Кімаковська Єлиза-
вета (2 курс), Кюрчубаш Ігор (3 курс) та Фисак Станіслав (2 курс) 
під керівництвом викладача предмету "Захист Вітчизни" Соловйо-
ва Ю.О. посіла ІІІ місце.  

20 і 2016 у в спортивному залі ОДАТРЯ відбулися
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Процес навчання організовується залежно від стану здоров'я, 

рівня фізичного розвитку і підготовленості студентів, їхньої спор-
тивної кваліфікації. Медичне обстеження і спостереження за ста-
ном здоров'я студентів протягом навчального року здійснюється 
міською студентською поліклінікою №12 та медичною сестрою 
академії. 

Для удосконалення фізичної підготовки студентів, крім ос-
новного залу є тренажерний зал, відкритий спортивний майдан-
чик і спортивна кімната у гуртожитку. 

Керівники спортивних секцій намагаються залучити макси-
мальну кількість студентів до активної участі у спортивно-масовій 
роботі та здоровому способі життя.  

11 вересня проведено туристичний похід, приурочений до 
Дня фізичної культури та спорту з викладачами фізичного вихо-
вання та кураторами груп.   

 Студенти поклали квіти до пам’ятника Тарасу Шевченку, 
Івану Франку, отаману Головатому, до пам’ятника Невідомому 
Матросу – на знак поваги до людського подвигу.   
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Похід завершився розповіддю про видатних історичних 
персоналій м. Одеси, а саме О. Ланжерона, Г. Маразлі та ін.., які 
внесли неоціненний вклад у розвиток нашого міста.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12 жовтня 2016 року в спортивному залі академії відбулися 

змагання серед студентів коледжу та академії "Козацькі розваги". 
Організаторами свята в рамках плану проведення виховної роботи 
виступили викладачі комісії фізичного виховання, а сценарій ро-
зробив заступник директора коледжу з виховної роботи Бердиєв 
Б.Ч. Головна ціль свята - залучення студентства до фізичного ро-
звитку, до національних традицій, звичаїв, обрядів та загально-
людських цінностей козацької  моралі. 

До програми змагань було включено: естафети, силові кон-
курси, вправи на спритність та конкурси військового спрямуван-
ня, підготовлені й узгоджені викладачами фізичного вихован-
ня. Дегустація козацької кухні до вшанованих козаками свят, що 

Похід завершився розповіддю про видатних історичних
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підготували студенти коледжу принесли усім присутнім задово-
лення, а музичні подарунки клубу художньої самодіяльності 
"Імідж" створили святковий настрій. 

Підводячи підсумки, можна впевнено сказати, що подібні за-
ходи до вподоби студентам та викликають жвавий інтерес до за-
нять фізичною культурою і спортом, мотивують до здорового спо-
собу життя. Саме приклади козацтва здатні формувати у молодого 
покоління твердість, витривалість, уміння долати життєві труд-
нощі, характер, силу волі та лицарські якості. 
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Художньо-естетичне виховання 

Протягом року студенти академії, в тому числі іноземні, ак-
тивно залучались до участі у роботі гуртків художньої самодіяль-
ності.  

У березні 2016 року на сцені актового залу відбувся святко-
вий концерт, присвячений Міжнародному жіночому дню - 8 бере-
зня, в якому взяли участь таланти художньої самодіяльності ака-
демії.  

 

    
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Святкову атмосферу у залі створили щирі привітання ректора 

Леоніда Коломійця та побажання добробуту й злагоди, краси й ко-
хання, невичерпної творчої енергії, нових професійних досягнень 
жіночій частині академії від чоловіків. 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
На високому рівні були організовані і проведені огляди-

конкурси художньої самодіяльності "Студентська весна - 2016" та 
"Одеська хвиля - 2016". 

Представники академії стали учасниками міжвузівського га-
ла-концерту студентської творчості "Студентська весна-2016", який 
відбувся в клубі "Palladium". Організатором виступила Одеська мо-
лодіжна організація "LIGHT". 

Музичний колектив "Alex.Keyt" у складі студентів академії  
Катерини Йолкіної та Олександра Булаєвського став фіналістом 
фестивалю "Одеська хвиля". 

   

С ф і і і

   

На високому рівні були організовані і проведені огляди-
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5 липня в академії відбулася знакова подія - випуск фахівців 

2016 року. Концертну програму подарували присутнім випускни-
ки та студентський клуб художньої самодіяльності "Імідж", а ви-
пущені випускниками повітряні кулі у небо, як символ здійснення 
майбутніх мрій, завершив урочистий концерт. 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ова подія випуск фахівці
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НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Питання підготовки і комплектування науково-педагогічних 
кадрів - одне із головних напрямів діяльності ректората ОДАТРЯ. 

Основним джерелом поповнення викладацьких та наукових 
кадрів ОДАТРЯ є аспірантура та докторантура.  

Станом на кінець 2016 року в аспірантурі навчається 33 
аспіранти: 

спеціальність 05.11.01 - прилади та методи вимірювання меха-
нічних величин (14 осіб): 

5 - з відривом від виробництва (бюджет), 9 - без відриву від ви-
робництва (бюджет); 

спеціальність 05.01.02 - стандартизація, сертифікація та метро-
логічне забезпечення (14 осіб): 7 - з відривом від виробництва (4 бю-
джет, 3 контракт), 7 - без відриву від виробництва (6 бюджет, 1 кон-
тракт).  

Наказом МОН України від 10.06.2016 № 655 розширено прова-
дження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем ви-
щої освіти у ОДАТРЯ з спеціальності 152 - метрологія та інформацій-
но-вимірювальна техніка (галузь знань - 15 "Автоматизація та прила-
добудування"), на яку в цьому році зараховано 5 осіб: 4 - з відривом 
від виробництва (бюджет), 1 - без відриву від виробництва (конт-
ракт). 

В 2016 році завершили навчання 5 аспірантів: Ганєва Т.І. (ус-
пішно захистила дисертацію), Манзарук М.О., Фоміна С.В., 
Подостроєць К.О., Айвазова К.Б. (подали закінчені дисертаційні ро-
боти до розгляду в спецраду).  

Наказом МОН України від 19.07.2016 № 856 в ОДАТРЯ було ві-
дкрито спеціальність 255 - "Озброєння та військова техніка" (галузь 
знань - 25 "Воєнні науки, національна безпека, безпека державного 
кордону") обсягом 20 осіб, однак в 2016 році бюджетних місць не бу-
ло виділено і прийом до на дану спеціальність не проводився.  

Наказом МОН України від 06.11.2014 № 1280 в ОДАТРЯ було 
відкрито докторантуру і в 2016 році здійснено перший набір на бю-
джетну форму навчання 2 докторантів із спеціальності 152 - метро-
логія та інформаційно-вимірювальна техніка: Волков С.Л., Клєщов 
Г.М.  

В спеціалізованій вченій раді Д 41.113.01 з правом прийняття 
до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття науково-
го ступеня доктора (кандидата) технічних наук за спеціальностями 
05.01.02 "Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпе-
чення" та 05.11.01 "Прилади та методи вимірювання механічних 
величин" захищено 4 докторських і 6 кандидатських дисертацій: 

спеціальність 05.11.01-2 докторські дисертації (Киричук Ю.В. - 
КПІ, Орнатський Д.П. - НАУ,); 3 кандидатські дисертації (Возняков-
ський А.О. – завод Петровського; Хайєн Т.М., Ганєва Т.І. - ОДАТРЯ) 
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спеціальність 05.01.02 - 2 докторські дисертації (Банзак О.В., 
Гордієнко Т.Б. - ОДАТРЯ); 3 кандидатські дисертації (Карпенко С.Р. 
- Укрметртестстандарт; Габер А.А., Вавілов Є.В.- ОДАТРЯ). 

  

- захист докторської дисе-
ртації Гордієнко Тетяни 
Богданівни на тему "Роз-
виток наукових основ по-
будови та удосконалення 
багаторівневої національ-
ної системи стандартиза-
ції" 

 
 
 
  

Захист кандидатської ди-
сертації Габер Антоніни Ана-
толіївни на тему "Удоскона-
лення науково-методологіч-
них засад забезпечення якос-
ті вищої та післядипломної 
освіти в сфері метрології" 

 

 
 
 
 
Наказом МОН України від 22.12.2016 № 1604 термін дії спе-

ціалізованої вченої ради Д 41.113.01 подовжено на три роки.  
Характеристика якісного складу науково-педагогічного пер-

соналу академії з 2011 по 2016 роки наведена в таблиці: 
 

Категорії 
науково-педагогічних           

працівників 

2011  2012  2013  2014  2015  2016  

штатні працівники  50 54  60 59  62  68  
доктори наук  6  7  7  9  9 11 
кандидати наук  24  28  32  33  33  36  
зовнішні сумісники 9   22  19  20  14  13  
доктори наук  10  9 9  8  7 6 
кандидати наук  9  8  8  8  7  7  

Як видно із таблиці, з кожним роком кількість штатних док-
торів та кандидатів наук зростає і в подальшому ми маємо гарне 
підгрунття цю статистику поліпшити.  

-
-
-
-
-
ї 
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НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА 

Головним напрямом наукової діяльності академії є підвищен-
ня якості та безпеки життя людини. До основних складових якості 
та безпеки життя людини відносяться: якість освіти; якість меди-
цини; якість продуктів та послуг; якість харчових продуктів; еко-
логічна безпека та безпека життєдіяльності:  
 

 

 

 

 

 

В академії протягом минулого року за рахунок бюджетного 
фінансування виконувались 6 прикладних науково-дослідних робіт. 

Завершені роботи: 

"Розробка та вдосконалення нормативно-технічної докумен-
тації щодо метрологічного забезпечення процесу діагностування та 
лікування" (науковий керівник д.т.н., проф. Коломієць Л. В.). 

основні результати за 2016 рік: 
- визначення складу вітчизняної парамагнітної рідини для 

магнітно-резонансних томографів; 
- методичні рекомендації щодо визначення референтних діа-

гностичних рівнів; 
- методика щодо проведення рентгенологічних досліджень.  

 

 
 

 

 

 

 

 

В академії протягом минулого року за рахунок бюджет
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"Розробка, виготовлення і експериментальне випробування 
еталонного мобільного вимірювального комплексу для безгирної 
повірки і калібрування великовантажних залізничних платформ-
них ваг" (науковий керівник д.т.н., доц. Боряк К. Ф.). 

основні результати за 2016 рік: 
- нова конструкція технічного пристрою для відтворення зу-

силь навантаження платформи ваг;  
- конструкційні деталі для технологічного устаткування – на-

вантажувального пристрою та вимірювального комплексу; 
- експериментальний зразок вимірювального пристрою, який 

входить до складу конструкції еталонного мобільного вимірюваль-
ного комплексу безгирної повірки і калібрування великовантаж-
них залізничних платформних ваг; 

- удосконалена методика безгирної повірки платформних ваг 
з використанням допоміжних повірочних пристроїв типу ЗНКП-60 
(зважувальний неавтоматичний калібрувальний пристрій з межею 
максимального навантажування до 60 т), замість залучання ваго-
повірочних вагонів з комплектом еталонних гир IV розряду, зага-
льною вагою 60 т.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

"Синтез інтелектуальних експертних структур ентропійної 
оцінки якості автоматизованих систем вимірювання, управління 
та контролю" (науковий керівник к.т.н., доц. Волков С. Л.). 

основні результати за 2016 рік: 
- моделі автоматизованого методу оптимізації показників 

якості; 
- метод автоматизованої побудови дерева властивостей та 

формування номенклатури і критеріїв показників якості на етапах 
життєвого циклу систем; 

- комплексної інтегрованої технології оцінки якості АСВУК на 
основі оцінки якості функціонування її основних складових ком-
понентів; 
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- метод ентропійного оцінювання значень комплексних та ін-
тегрованого показників якості; 

- модель синтезу інтелектуальних експертних структур для 
оцінювання якості АСВУК; 

- технологія побудови бази знань на основі моделі експертно-
го оцінювання; 

- модель побудови захищеної інформаційно-обчислювальної 
мережі автоматизованого збору даних інтелектуальної експертної 
структури; 

- технологія побудови локальних інтелектуальних експертних 
систем. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

"Удосконалення конструктивної форми металоконструкцій 
підйомно-транспортних машин з метою розширення технологіч-
них можливостей" (наук. керівник д.т.н., проф. Коломієць Л.В.).  

основні результати за 2016 рік: 
- створені алгоритми для 3-D моделювання елементів метало-

конструкцій ПТМ, які включають в себе: моделювання і розраху-
нок металоконструкцій, формування розрахункових схем і визна-
чення параметрів напруження і деформацій металоконструкцій; 

- методика статичного і динамічного розрахунку елементів 
металоконструкції підйомно-транспортних машин;  

- параметрична і топологічна оптимізація конструкцій;  
- методика експериментальних досліджень для визначення 

напружено-деформованого стану типових деталей металоконстру-
кції підйомно-транспортних машин;  

- рекомендації по конструктивному виконанню елементів ме-
талоконструкції. 

В рамках роботи отримано 1 патент на корисну модель. 

"У ї ф
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Підготовлені проміжні звіти з НДР: 
"Відновлення зображень об'єктів на основі адаптації інфор-

маційно-вимірювальних радіотехнічних систем" (науковий керів-
ник д.т.н., проф. Братченко Г.Д.); 

основні результати за 2016 рік: 
- напрямки підвищення інформаційних можливостей системи 

прийому відеоінформації; 
- аналітична методика оцінки ефективності адаптивних алго-

ритмів обробки відеоінформації в умовах зовнішніх завад;  
- удосконалений метод адаптивного відновлення двовимірних 

радіозображень просторових рухомих об’єктів з використанням 
параметричних методів спектрального аналізу;  

- комплекс прикладних програм для стохастичного моделю-
вання процесів адаптивної обробки відеоінформації та відновлен-
ня радіозображень. 
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"Дослідження та удосконалення методів і засобів групового 
експертного оцінювання у сфері технічного регулювання" (науко-
вий керівник д.т.н., доц. Гордієнко Т.Б.); 

основні результати за 2016 рік: 
- удосконалений експертний метод оцінювання компетентно-

сті експертів у сфері технічного регулювання; 
-  спеціальний програмний засіб оцінювання компетентності 

експертів; 
-  програмно-інструментальний комплекс для оцінювання 

компетентності експертів; 
-  методика оцінювання компетентності експертів у сфері 

технічного регулювання. 
В рамках НДР отримане авторське свідоцтво на спеціальний 

програмний засіб оцінювання компетентності експертів. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

За результатами кожної з НДР видано монографії. 
 

В 2016 році ОДАТРЯ представила на конкурс п’ять приладних 
наукових проектів: 

–  "Конструктивні способи підвищення несучої здатності мета-
локонструкцій та безпечності роботи спеціальних кранів" (науко-
вий керівник д.т.н., проф. Коломієць Л. В.) - оцінка експертів 81,5 
балів;  

–  "Новий метод повірки і калібрування тахеометрів та світло-
віддалемірів в межах лабораторії" (науковий керівник к.т.н., с.н.с. 
Дяченко О. Ф.) - оцінка експертів 68,5 балів;  

–  "Технологія побудови розподілених експертних систем оцін-
ки якості кіберфізичних систем" (науковий керівник к.т.н., доцент 
Волков С. Л.) – оцінка експертів 60,3 балів; 

ння компетентності експертів.

ної з НДР видано монографії.

представила на конкурс п’ять приладних
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–  "Активний метод вимірювання розмірів деталей із викорис-
танням лазерних приладів в інтегрованій інформаційно-вимірю-
вальній системі автоматизації підготовки виробництва штампів"  
(науковий керівник к.т.н., доц. Клєщов Г. М.) – оцінка експертів 
36,7 балів;  

–  "Розробка приладу для автоматичного вимірювання осьово-
го навантаження автомобільного (залізничного) транспорту у русі 
на швидкостях понад 60 км/год" (науковий керівник д.т.н., доц. 
Боряк К. Ф.) – оцінка 33,5 бали. 

В НДІ ПССЕМ та на кафедрі метрології та метрологічного за-
безпечення під керівництвом д.т.н., доцента Боряка К. Ф. викону-
ється ряд науково-дослідних робіт в інтересах ПАТ "Укрзалізниця": 

– "Розробка первинної та періодичної метрологічної атестації 
випробувального стенду для редукторів, в якому застосовують 
привід частотно-регульований векторний для керування асинх-
ронним електродвигуном" (№ ДР 0116U005306); 

– "Розробка методів діагностування і побудова системи моні-
торингу за технічним станом гідравлічних гасників коливань тра-
нспортних засобів"; 

– "Вдосконалення існуючих іспитових стендів випробування 
вузлів механічної трансмісії залізничного рухомого складу та роз-
робка нової методики випробування"; 

– "Розробка, виготовлення і експериментальне випробування 
нової конструкції магнетардеру для трансмісії спецтехніки"; 

– "Розробка нової системи дистанційної діагностики техніч-
ного стану гідравлічних гасників коливань у експлуатації залізни-
чного рухомого складу"; 

– "Вдосконалення існуючих стендів для випробування вузлів 
механічної трансмісії залізничного рухомого складу та розробка 
нової методики випробування"; 

– "Розробка технічної документації на сайлентблоки вузлів 
сполучення (вушок) гідравлічного гасника коливань".  

В рамках цих робіт працюють над кандидатськими дисерта-
ціями аспіранти та здобувачі Лопатін О.О., Возний В.І., Перетяка 
Н.О., Шпат О.С. 

На кафедрі стандартизації, оцінки відповідності та якості під 
керівництвом д.т.н., доц. Шкуліпи П.А. виконується НДР на тему: 
"Розробка методів прогнозування та запобігання техногенних ка-
тастроф". 

 На кафедрі нановимірювань та вимірювальної техніки під 
керівництвом к.т.н., доц. Петрище М.О. завершено виконання 
НДР "Метрологічне забезпечення серійного виробництва лічильни-
ків електричної енергії". 
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На кафедрі соціально-гуманітарної підготовки під керівницт-
вом к.пед.н., доц. Кисельової О.І. виконується НДР за темою: "Ви-
мірювання якості гуманітарної підготовки, як передумова форму-
вання елітарного освітнього середовища".  

З метою впровадження отриманих в рамках держбюджетних 
і кафедральних НДР наукових результатів в практику виконують-
ся госпдоговірні роботи, організуються виставкові заходи та бе-
реться участь в таких заходах.   

В поточному році впроваджені окремі результати НДР: 
- "Розробка первинної та періодичної метрологічної атестації 

випробувального стенду для редукторів, в якому застосовують ча-
стотно-регульований векторний привід для керування асинхрон-
ним електродвигуном". 

Розроблено новий метод вимірювання споживаної потужності 
асинхронного електродвигуна, який живиться і керується через 
ПЧВ зі змінною частотою трифазного струму, яка відрізняється 
від 50Гц. Впровадження нового методу у виробничих підрозділах 
ПАТ "Укрзалізниця" здійснювалося у формі  методичного докумен-
ту з метрології ПМА 004-2016 (Програма і методика первинної та 
періодичної атестації стенду для випробування редукторів приво-
дів генераторів від середньої частини осі колісної пари пасажир-
ських вагонів марки "ВИР-1500"). Окрім нового методу вимірю-
вання потужності асинхронного електродвигуна, ПМА 004-2016 
принципово відрізняється тим, що для процедури атестації стенду 
замість цілого комплекту із шести еталонних ЗВТ (ватметр, ампер-
метр, вольтметр, тахометр, термометр, омметр) застосовується 
тільки два еталонних ЗВТ (струмові кліщі і омметр), що значно 
зменшує фінансові витрати діючого підприємства на придбання 
та поточне утримання еталонних ЗВТ. 

- "Розробка практичних рекомендацій з діагностування тех-
нічного стану гідравлічних гасників коливань локомотивів на ос-
нові аналізу протоколів їх випробувань на стенді марки ИГК-90.1".  

Розроблено монографію "Діагностування технічного стану га-
сників коливань по протоколах випробування на стенді "ИГК-90.1" 
та рекомендації з напрямку відновлювального ремонту для типів: 
КВЗ (кресл. № 45.30.045); НЦ 1100, № 4065.33.000, ГКГ-ЦП 190-
11-11 УХЛ1А, ГК ЦН 667640.012,  677.000-01, 678.000, 679.000, 
168.75.000, ЭП 200.31.08.000№ 168.75.000, ТЕ 1-10А), які експлу-
атуються на залізничному рухомому складі". Її розроблено у вигля-
ді додатка до відомчого нормативного документу: "Інструкція по 
утриманню, ремонту та випробуванню гасників коливань локомо-
тивів і моторвагонного рухомого складу", затвердженої наказом 
№136-Ц/од ДАЗТ "Укрзалізниця". 
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В рамках кафедральної НДР на те-
му "Розробка, виготовлення і експери-
ментальне випробування нових зразків 
засобів маскування військовослужбов-
ців ЗСУ та демаскування військових 
об’єктів при застосуванні противником 
технічних приладів з електромагнітним 
випромінюванням" були розроблені, ви-
готовлені і експериментально випробу-
вані дослідні зразки "Плащ-накидки ма-
скувальної ПНМ-1 для військовослужбо-
вців від тепловізійних засобів спосте-
реження та розвідки", що пропонується 
в якості додаткового обмундирування 

для військовослужбовців при несенні 
ними патрульно-постової служби на 
блокпостах в зоні проведення бойових 
дій або з охорони державного кордону. 
Зразки засобів маскування були пред-
ставлені на XIV спеціалізованій вистав-
ці "Зброя та безпека", м. Київ.  

В академії в 2016 році видано два номери наукового видання 
"Збірник наукових праць ОДАТРЯ", який 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 сайтах НБУ ім. Вер-
надського та ОДАТРЯ, індексуються в науково-метричній базі да-
них Google Scholar. Загалом видано 9 випусків. 

В журналі "Металургійна та гірничодобувна промисловість" 
відкрита тематична рубрика "Технічне регулювання та якість", 
відповідальним редактором якої є ректор ОДАТРЯ. Статті в цьому 
виданні включаються до науково - метричних баз даних Scopus, 
Index Copernicus, ВИНИТИ РАН, Ulrich’s Periodicals Directory. 

ОДАТРЯ є співзасновником фахового видання за технічними 
науками "Вісник Інженерної академії України", який має серійний 
номер міжнародної класифікації ISSN 5-7763-8361-7 і статті інде-
ксуються в науково-метричній базі даних Google Scholar. 

11 жовтня на базі ОДАТРЯ проведена Шоста Міжнародна на-
уково-практична конференція "Метрологія, технічне регулювання, 
якість: досягнення та перспективи", яка була присвячена 85-ти- 
річчю з дня народження академіка НАН України, Лауреата Дер-
жавних премій СРСР та України в галузі науки і техніки, члена 
Наглядової ради ОДАТРЯ Лебедєва Анатолія Олексійовича. 

в 

х 
м 
м 

я 

і 
а 
х 
 



44 

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
В рамках конференції була організована виставка виробни-

ків сучасних засобів вимірювальної техніки та наукових розробок 
академії в сферах приладобудування, інформаційно-вимірюваль-
них систем і технологій. Зацікавленість відвідувачів викликали 
експонати ТОВ "Телекомунікаційні технології" та ВАТ "Одесака-
бель". Захід був спрямований на поєднання можливостей і потреб 
науки та виробництва в Україні. 

 
 
 
 
 
 
 

    
 
 
 
Науково-дослідна робота студентів – це невід’ємна складова 

наукової діяльності академії, а також професійної підготовки ви-
сококваліфікованих фахівців, що передбачає навчання студентів 
методології наукових досліджень, а також систематичну участь у 
дослідницькій роботі. 

Науково-дослідній роботі в ОДАТРЯ, а також якісній підгото-
вці науково-педагогічних кадрів сприяють НДЧ, наукове товарис-
тво студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених та Рада 
молодих вчених. Студенти та молоді вчені беруть активну участь у 
наукових дослідженнях та виконанні розробок ОДАТРЯ. Більшість 
членів Ради молодих вчених є активними учасниками конферен-
цій, які проводяться в академії та за її межами.  

    

В рамках конференц ї була організована виставка виробни-

    

Науково дослідна робота сттудентів це невід’ємна складов
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Радою молодих вчених організована та проведена 19 - 20 
травня Сьома Всеукраїнська науково-практична конференція мо-
лодих учених і студентів "Тенденції розвитку технічного регулюван-
ня та метрології в умовах трансформації законодавства в Україні", 
яка була присвячена Всесвітньому дню метрології. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     

 
Співорганізаторами конференції виступили МОН України, Мі-

некономрозвитку України, Міжнародна Академія Стандартизації, 
Союз споживачів України, Міжнародна Академія інформаційних те-
хнологій, Асоціація "Укрінтерстандарт", Технічний комітет стандар-
тизації України ТК 163 "Якість освітніх послуг", ВАТ "Одесакабель", 
Чорноморський державний університет ім. Петра Могили, Херсон-
ський національний технічний університет, ОДАТРЯ. На конферен-
ції  від академії було представлено 67 доповідей студентами та 25 
доповідей молодими ученими ОДАТРЯ.  

Також студенти у співавторстві з викладачами взяли участь в 
Шостій Міжнародній науково-практичній конференції "Метрологія, 
технічне регулювання, якість: досягнення та перспективи", де ними 
було підготовлено та опубліковано 6 доповідей. 

Студенти ОДАТРЯ є активними учасниками конференцій поза 
межами академії. Так, студенти академії взяли участь в ХVІ 
Міжнародній науково-технічній конференції "Вимірювальна та об-
числювальна техніка в технологічних процесах" (10-15 червня, м. 
Одеса), Всеукраїнській науково-практичній конференції молодих 
вчених, ад’юнктів, слухачів, курсантів і студентів "Молодіжна війсь-
кова наука у Києвському національному університеті імені Тараса 
Шевченка", Всеукраїнській курсантсько-студентській науково-
практичній конференції "Національна безпека України: актуальні 
проблеми та шляхи їх вирішення", де виступили студентка 3-го кур-
су Івченко Анастасія, студент 4-го курсу Душкін Ігор та студент 6-го 
курсу Бондаренко Григорій. 
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Студенти є активними учасниками олімпіад та конкурсів сту-

дентських наукових робіт. 
В 2016 році для участі в другому етапі Всеукраїнського конкур-

су студентських наукових робіт були відібрані 12 робіт, автори семи 
з яких запрошувались до участі в очному турі у базових ВНЗ 
України. За рішенням галузевих конкурсних комісій з проведення 
другого туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
студенти ОДАТРЯ отримали дипломи 3-го ступеня в таких галузях: 

"Стандартизація, сертифікація та метрологічне забезпечення" 
(студенти 6-го курсу Бондаренко Г.С. та Бородулін С.О.); 

"Військові науки" (студентка 6-го курсу Ахмедова М.Б.); 
"Цивільна оборона та пожежна безпека" (студентка 6-го курсу 

Тимощук О. І.); 
"Радіотехніка" (студент 6-го курсу Бондаренко Г.С.). 
Всі студенти, що брали участь у другому турі конкурсу були 

відзначені грамотами та сертифікатами за участь. 
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Протягом 2016 року команди студентів ОДАТРЯ брали участь у 
Всеукраїнських студентських олімпіадах з напрямків підготовки 
"Метрологія та інформаційно-вимірювальні технології" та "Метроло-
гія, стандартизація та сертифікація", срібною призеркою якої стала 
студентка 4-го курсу Кузь Людмила Олександрівна, у загальному 
командному заліку команда студентів ОДАТРЯ (Кравець Альона, 
Кузь Людмила, Смирнова Марія) посіла перше місце 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Підготовкою команд до другого туру займалися провідні 

викладачі та аспіранти ОДАТРЯ. 
Слід зазначити, що талановита молодь академії закріплена за 

досвідченими викладачами та поєднана у наукові гуртки і про-
блемні групи, яких сьогодні 16, а саме:  

- "Сертифікація товарів та послуг" - кер. Жеребцова Л.М.; 
- "Аудит систем менеджменту" - кер.   Грабовський О.В.; 
- "Сучасні технології вимірювань в промисловості" - кер. Лю-

бімов А.Я.; 
- "Вища математика" - кер. Зборовська І.А.; 
- "Фізика" - кер. Мірошниченко О.І.; 
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- "Хімія" - кер. Сандалова А.О.; 
- "Технічна механіка" - кер. Лимаренко Ю.Л.; 
- "Обчислювальна техніка та програмування" - кер. Янковсь-

кий О.Г.; 
- "Експериментальна метрологія" - кер. Боряк К.Ф. 
- "Соціологічні і політичні питання сучасності" - кер. Кисельо-

ва О.І.; 
- "Філософія: історія і шляхи розвитку" - кер. Іванова О.С.; 
- "Менеджмент в освіті і на підприємстві" - кер. Большакова 

О.В.; 
- "Історія становлення української нації" - кер. Сафонова Н.В.; 
- "Системи автоматизованого моніторингу" - кер. Волков С.Л.; 
- "Електронне навчальне середовище"- кер. Волков С.Л.; 
- "Енергозберігаючі технології" - кер. Клєщов Г.М. 
В цілому в конкурсах студентських наукових робіт та 

олімпіадах в межах академії брали участь близько 90 студентів, а 
понад 300 студентів прийняли участь у розробці науково-дослідних 
проектів та інших формах наукової роботи. 

Протягом 2016 року видано 10 монографій, 15 підручників і 
навчальних посібників, отримано 9 патентів. 
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Міжнародна діяльність 

У 2016 році міжнародна діяльність ОДАТРЯ виконувалась згі-
дно з угодами про співробітництво, укладеними з 5 навчальними 
закладами Азербайджану, Болгарії, Естонії а також з Агентством зі 
стандартизації, метрології та торгової інспекції при Уряді Респуб-
ліки Таджикистан. Основні напрями міжнародного наукового і 
науково-технічного співробітництва ОДАТРЯ лежать у сфері техніч-
ного регулювання, метрології та вимірювальної техніки.  

На сьогодні академія бере участь у таких міжнародних про-
ектах програми Європейської Комісії ТЕМПУС IV, присвячені авто-
номії, якості освіти та доступу до вищої освіти: System of PC Engi-
neers’ Trainingon EU Standardization, certification and quality of 
products, technologies and services (Система навчання PC інжене-
рів з ЄС стандартизації, сертифікації та якості продукції, техноло-
гій і послуг) - SETEUS; Quality Assurance Roadmap for Ukraine (За-
безпечення якості. Дорожня карта для України) – QARU та ін.  

В рамках програми Erasmus+ укладено Міжвідомчу угоду на 
2016-2021 роки з Університетом Північ (м. Вараждін, Республіка 
Хорватія), яка стосується питань академічної мобільності студентів 
і викладацького складу. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зустріч ректора ОДАТРЯ Леоніда Коломійця з представниками 
Університету Північ (Республіка Хорватія) Олексієм Аніскіним та 

Желько Косом в рамках договору про співпрацю (травень 2016 р.) 
 
В стадії укладання угода про співробітництво в сферах 

освіти та науки з Гірничо-Металургійною Академією ім. Сташи-
ца в Кракові (Польща). 

ОДАТРЯ Л і К ій



50 

 

Науковці ОДАТРЯ брали участь у закордонних симпозіумах, 
конференціях і семінарах в Азербайджані, Польщі, Франції, 
США, Брунеї та інших країнах. 

Протягом року представники академії активно працювали 
по міжнародних грантових проектах, зокрема по тих, що фінан-
суються Організацією об'єднаних націй (ООН). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Володимир Єльченко - Постійний представник України при               
ООН (зліва) та ректор академії - Леонід Коломієць. 

 

Академія на підставі угоди з Програмою ООН з навколиш-
нього середовища (UNEP) входить до Національної робочої групи 
Глобальної ініціативи з економії палива (GFEI) в Україні. Головою 
робочої групи, представником української сторони в Програмі є 
доцент ОДАТРЯ, виконавчий директор МАС Олег Цільвік. 

Глобальна ініціатива по економії палива провела свій найбі-
льший тренінг 9-10 червня в Парижі. На захід зібралося близько 
70 учасників з більш ніж 50-ти країн світу.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ніж 50 ти країн світу.70 учасників з більш нш н

р ц д ц ( )

Є П ій й



51 

 

Глобальна програма підготовки лідерів по контролю над 
тютюном (Global Tobacco Control Leadership Program) щорічно з 
2006 року проводиться Міжнародним інститутом по контролю 
над тютюном (Institute for Global Tobacco Control, IGTC), який 
входить до складу Блумбергської Школи громадського здоров’я 
Університету ім. Джона Хопкінса (Johns Hopkins University 
Bloomberg School of Public Health (JHSPH), Baltimore, USA). 

Навчальний курс розроблений в рамках Ініціативи Блумб-
ерга зі скорочення споживання тютюну та охоплює різноманітні 
аспекти розробки, впровадження та застосування ефективних 
заходів і політик по боротьбі проти тютюну. 

Двотижнева програма навчання була зосереджена на питан-
нях підвищення компетентності учасників та створенні лідерсько-
го потенціалу по контролю над тютюном в країнах, населення 
яких зазнає значної шкоди від хвороб, викликаних вживанням 
тютюну. Зокрема, на підставі аналізу досвіду різних країн, дається 
оцінка таким заходам, як обмеження куріння в громадських 
місцях, заборона на рекламу і спонсорство тютюнових виробів, 
підвищення акцизів на тютюн і т.п. Також розглядалися проблеми, 
що виникають при здійсненні цих заходів на практиці, і ступінь 
сприйняття їх населенням. Проведений аналіз дозволяє зробити 
висновок, що для реалізації цілої низки заходів, які довели свою 
ефективність у багатьох країнах, державі не потрібні додаткові 
фінансові видатки, а потрібна лише політична воля. 

У цьогорічному навчальному курсі, який, до речі, є фінальним 
глобальним заходом, адже в подальшому він буде проводитися 
лише на регіональному рівні, взяли участь понад 100 представ-
ників з 27 країн світу. 

За 10 років існування цього унікального навчального курсу 
було підготовлено близько 700 професіоналів з усього світу, які 
продовжують працювати в області боротьби проти тютюну в своїх 
країнах. 
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Науковці ОДАТРЯ д.т.н., доц. Тетяна Гордієнко та д.т.н., 
проф. Олег Величко виступили на міжнародному Спільному сим-
позіумі "Метрологія через науки: бажані міркування?" технічних 
комітетів ТК1 - ТК7 - ТК13 ІМЕКО, який проходив в Університеті 
Каліфорнії, м. Берклі (США). 

У Симпозіумі 3-5 серпня 2016 року взяли участь більше 70 
учасників з 19-ти країн світу (США, Великобританії, Італії, Порту-
галії, Німеччини, Бразилії, Франції, Швейцарії, Росії, Польщі, Укра-
їни та ін.). 

Тематика Симпозіуму охоплювала всі напрямки діяльності ТК 
1 “Освіта та перепідготовка щодо вимірювань і засобів вимірю-
вань”, ТК 7 “Наука про вимірювання” і ТК 13 “Вимірювання у біо-
логії та медицині” Міжнародної конфедерації з вимірювань (ІМЕ-
КО): 

фундаментальні основи науки про вимірювання; 
словник науки про вимірювання; 
вимірювання зображень та інформаційні системи у природ-

ничих науках; 
вимірювання у фізиці та техніці; 
вимірювання нефізичних величин і програмні системи; 
методичні, історичні, соціальні і етичні аспекти вимірювань; 
виклики, що виникають, та інновації у вимірюваннях; 
вимірювальні системи проектування; 
реальні та віртуальні засоби при навчанні; 
вимірювальні моделі, семіотика і формальні теорії; 
невизначеність вимірювань; 
освіта щодо вимірювань; 
інтелектуальні засоби у медицині та охороні здоров’я. 
До Технічної програми Симпозіуму було включені доповіді 

фахівців з 19 країн.  
Науковцями ОДАТРЯ від фахівців України були представлені 

доповіді: 
- "Оцінювання діяльності технічних комітетів стандартизації 

в галузі метрології та вимірювань на національному рівні"; 
- "Групове експертне оцінювання метрологічного забезпечен-

ня вимірювання електричної потужності". 
За результатами Конгресу виданий Збірник доповідей  учас-

ників, які також надруковані у журналі "Journal  of  Physics: 
Conference  Series", який входить до міжнародної наукометричної 
бази "Scopus". 

 

 
 



53 

 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



54 

 

В організації Шостої Міжнародної науково-практичної кон-
ференції "Метрологія, технічне регулювання якість: досягнення та 
перспективи" на базі ОДАТРЯ брали участь міжнародні учасники:  
Агентство із стандартизації, сертифікації і торгової інспекції при 
Уряді Республіки Таджикистан, м. Душанбе, Республіка Таджикис-
тан; Азербайджанська державна морська академія, м. Баку, Азер-
байджанська республіка; Білоруський державний інститут метро-
логії, м. Мінськ, Республіка Білорусь; Талліннський технічний уні-
верситет, м. Таллінн, Естонська Республіка; Університет Північ, м. 
Вараждін, Республіка Хорватія; Міжнародна Академія інформа-
ційних технологій, м. Мінськ, Республіка Білорусь. 

Протягом року в академії плідно працювало відділення Між-
народної Академії Стандартизації (керівник відділення - прорек-
тор з навчальної та виховної роботи Дяченко О.Ф.), основною ме-
тою діяльності якої є консолідація зусиль фахівців, науковців, ви-
робників і споживачів для подальшого розвитку стандартизації, 
розширення міжнародної співпраці та професійних контактів, а 
також Українська філія Міжнародної академії інформаційних тех-
нологій (керівник філії Клещов Г.М.). 

З метою впорядкування прийому громадян Туркменістану 
Міністром освіти і науки України Гриневич Л.М. 12 червня прове-
дена  нарада, на яку був запрошений ректор академії.  

Враховуючи той факт, що в ОДАТРЯ займається значна час-
тина студентів з Туркменістану, за результатами наради на засі-
данні Вченої ради були розглянуті питання оптимізації прийому 
громадян України в ОДАТРЯ та забезпечення якості їх подальшої 
підготовки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Посол Туркменістану в Україні Нурберди Аманмурадов під 
час відвідування ОДАТРЯ 
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СТУДЕНТСЬКЕ САМОУПРАВЛІННЯ 

Студентське самоврядування займає в ОДАТРЯ особливе міс-
це і є невід’ємною частиною громадського самоврядування акаде-
мії. 

Демократизація вищої школи, сучасні педагогічні технології і 
підходи до організації навчання і виховання у вузі вимагають ши-
рокої участі студентів в управлінні вузом, в рішенні значного чис-
ла питань навчання, побуту і відпочинку, забезпеченні оптималь-
ної системи формування особистості майбутнього фахівця. Прові-
дна роль в цих процесах належить студентському самоврядуван-
ню. 

Рада студентського самоврядування ОДАТРЯ спрямовує та 
забезпечує активну участь кожного студента в різних видах діяль-
ності, а саме, в навчально-пізнавальній, художньо-естетичній, ку-
льтурно-освітній, трудовій, спортивно-оздоровчій, організаторсь-
кій та ін.  

Студентське самоврядування створює умови для формування 
соціально зрілої особи, розвитку управлінських, організаторських, 
комунікативних здібностей майбутніх фахівців, робить істотний 
вплив на зростання їх професійної компетентності, відповідально-
сті, самостійності, здібності до самореалізації, виробленню творчо-
го підходу у вирішенні поставлених задач.  

Робота органів студентського самоврядування дозволяє скоо-
рдинувати діяльність всіх ланок складного виховного процесу, на-
правляти його в потрібне русло.  

Рада студентського самоврядування академії спільно з адмі-
ністрацією і профкомом бере участь у розподілі місць для посе-
лення в гуртожиток, тісно співпрацює з профспілковими органа-
ми у справі правового та соціального захисту студентів, прово-
дить розважально -виховні та спортивні заходи. До складу Вченої 
ради академії, ректорату і Конференції трудового колективу вве-
дено представників студентського самоврядування. 

Рада студентського самоврядування ОДАТРЯ має такі комісії 
відповідно до напряму роботи: навчально-виховна комісія; куль-
турно-масова комісія; спортивна комісія; трудова комісія; житло-
во-побутова; прес-центр. 

Навчально-виховназультатам якої  комісія забезпечує вико-
нання студентами своїх обов’язків; забезпечує захист прав і інте-
ресів 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 самоді-
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яльності; організовує відвідування музеїв, театрів, виставок; орга-
нізує зустрічі з цікавими людьми, артистами, ветеранами; ство-
рює умови відпочинку студентів у гуртожитку. 

Спортивна комісія організовує роботу спортивних секцій; 
допомагає викладачам в організації спортивних змагань та ігор; 
організовує та проводить туристські походи і походи вихідного 
дня; організує проведення Дня 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 
приміщень гуртожитку і навчальних корпусів; організовує прове-
дення 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; прово-
дить соціологічні дослідження серед студентів. 

02 листопада відбулась звітно-виборча конференція Студен-
ської ради, на якій було обрано нового голову Студентської ради - 
Івченко Анастасію Олександрівну, студентку 3 курсу факультету 
Метрології та технічного регулювання, яка набрала більшість го-
лосів делегатів конференції. Окрім Івченко А.О. на цю посаду пре-
тендували ще два претенденти – студенти 3 курсу Попозогло Сер-
гій та Чебан Олександр. 
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Голова Студентської ради Анастасія Івченко 15 грудня взяла 
участь у ІІ Всеукраїнському з’їзді представників органів студент-
ського самоврядування ВНЗ України.  

Студент ОДАТРЯ Костянтин Шамал входить до складу Моло-
діжної ради при Одеському міському голові. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ТА СТАН МАТЕРІАЛЬНО - ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

 

Порядок використання бюджетних коштів містить цілі та 
напрямки їх використання. Цільове використання коштів в бю-
джетному процесі передбачене бюджетними програмами та їх па-
спортами. Кожна програма містить коди економічної класифікації 
видатків, за котрими і провадяться видатки через ГУДКСУ. За-
вдання бухгалтерської служби проводити видатки за кожною про-
грамою, зокрема в розрізі кодів економічної класифікації, з до-
триманням вимог Постанов КМУ та Казначейської служби. 

Фінансування академії проводиться на нормативній основі 
за рахунок коштів загального та спеціального фондів за КПК 
2201040, 2201150, 2201160. 

Показники фінансової діяльності представлені на інфрагра-
фіці (див. слайди). Слід зазначити, що на кінець року кошти зага-
льного фонду освоєні повністю.  

Навчальні приміщення вишу відповідають санітарно-гігієніч-
ним нормам, вимогам правил пожежної безпеки і будівельним но-
рмам ДБНУ В 2.2-3-97 "Будинки та споруди навчальних закладів". 
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Технічне забезпечення приміщень для науково-педагогічного 
персоналу комп’ютерною і іншою технікою надає можливість здій-
снення високоякісної підготовки до занять, проведення консуль-
тативної і виховної роботи. Забезпечена можливість доступу до Ін-
тернет як джерела інформації. 

Площа всіх приміщень, що використовується для занять сту-
дентів складає 12420 м2, 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 м2. Лабораторна база академії містить 25 лабораторій, за-
гальною площею 2000 м2. В академії розгорнуто 3 комп'ютерних 
класи загальною площею 200 м2. Спортивна зала загальною пло-
щею 367 м2. Спортивний майданчик загальною площею 250 м2. 

Необхідне для виконання навчального плану обладнання та 
устаткування у повному обсязі розгорнуто у лабораторіях. 

Незважаючи на складність умов, які склались у зв’язку з пос-
тійним підвищенням тарифів, та дорожнечею цін на будівельні та 
господарські товари, академією у 2016 році виконано ряд робіт, 
які потребували значних матеріальних ресурсів, а саме: 

- для гуртожитку академії виконано капітальний ремонт сис-
теми водоподачі, закуплено і встановлено новий насос на подачу 
води до 9-го поверху і відремонтовано старий насос, який встано-
влений як резервний; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
- в гуртожитку відремонтовано частину покрівлі гуртожитку 

площею 28 м2, замінено частину старих радіаторів опалення на 
сучасні, а також 47 бачків в санвузлах; 
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- в учбовому корпусі №1 виконано ремонт аудиторії  № 415 
площею 62 м2, приміщень відділу кадрів, архіву; 

- виконано ремонт сходових маршів з 1-го по 4-й поверхи в 
навчальному корпусі № 1; 

- в навчальному корпусі №1 встановленні нові двері з висо-
кою вогнестійкістю і шумоізоляцією для приміщень РСО;  

- навчальні корпуси додатково забезпечено 30 вогнегасника-
ми; 

- в навчальному корпусі № 2 відремонтовано 84 м2 покрівлі, 
74 м2 приміщення теплопункту; введено в дію 6 навчальних лабо-
раторій для сертифікаційних випробувань продукції легкої проми-
словості (іграшок, одягу і тканин, взуття): 

 

 

 

  

 

-   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

----------------------------------------------
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- постійно проводиться поточний ремонт будівель, навчаль-
них аудиторій, лабораторій тощо;  
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Протягом року проведені заходи по енергозбереженню: 

- укладено договір на обслуговування електрообладнання 
КТП ОДАТРЯ; 

- проведено навчання головного енергетика академії з елек-
тробезпеки та інженера з охорони праці по роботі на висоті;  

- видано наказ по академії про проведення підготовки навча-
льного закладу до зимового періоду з призначенням відповідаль-
них за кожну ділянку; 

- в гуртожитку призначено відповідальних за енергозбере-
ження по гуртожитку, поверху, блоку; 

- проведено кураторські години з тематики енергозбереження 
та тиждень енергозбереження в ОДАТРЯ; 

- в навчальних корпусах і гуртожитку академії розміщено агі-
таційні плакати з економії енергоресурсів; 

- проводяться студентські конференції з тематики енергозбе-
реження; 

- у тематику дипломних робіт включено розділ "Енергозбере-
ження", а в навчальному посібнику "Енергозбереження в інфра-
структурі освітніх закладів" описані заходи з енергозбереження; 

- на кухонних кімнатах введено графік оптимального корис-
тування електричними плитами; 

- відключається електроживлення тих приміщень, які не ви-
користовуються у нічний час; 

- здійснюється постійна ревізія кожного приміщення на 
якість природного освітлення; 

- проводиться перефарбування внутрішніх стін навчальних 
приміщень у світлі кольори; 

- вилучено з користування зайві електроприлади в навчаль-
них корпусах та гуртожитку; 

- підтримуються в чистоті лампи освітлення та фільтри кон-
диціонерів; 

- проводиться заміна ламп розжарювання на компактні лю-
мінесцентні лампи; 

- регулюється режим подачі теплоносія у батареї опалення 
взимку, весною, восени відповідно до графіку робочого часу в ау-
диторіях;  

- проведено промивку системи опалювання перед опалюва-
льним сезоном; 

- перевірено теплоізоляцію теплопроводів та регулювальних 
вентилів, пошкоджені – відремонтовано;  

- здійснюється своєчасна повірка і технічне обслуговування 
тепло- та водолічильників; 

- знижено надмірний тиск в системі водопостачання; 
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- своєчасно усуваються витоки води зі змивних бачків та за-
мінюються застарілі конструкції на сучасні; 

- підтримується яскравість екранів персональних комп’ютерів 
в середніх значеннях (160 кд/м);  

- вимикаються електроприлади з мережі в неробочий час.  

Протягом року в ОДАТРЯ проводилась поетапна робота згідно 
затвердженого ректором Плану заходів з охорони праці та без-
пеки життєдіяльності. 

Відповідно до цього плану в ОДАТРЯ: 
- створено Відділ охорони праці та безпеки життєдіяльності; 
- розроблено Положення про Відділ охорони праці та безпеки 

життєдіяльності ОДАТРЯ; 
- створено систему управління охороною праці ОДАТРЯ; 
- введено в дію наказом ректора Положення про систему 

управління охороною праці; 
- розроблені та введені у дію наказами ректора нормативні 

акти; 
- організовано навчання та перевірку знань посадових осіб 

академії у спеціалізованому навчальному закладі, що надає право 
організовувати і проводити заходи, спрямовані на профілактику 
нещасних випадків в академії; 

- проведено перевірки стану охорони праці у підрозділах ака-
демії та надані приписи керівникам підрозділів; 

- по кожному припису розроблено графік усунення виявлених 
порушень; 

- у всіх підрозділах розроблений та вивішений план на випа-
док надзвичайних ситуацій.  

Протягом 2016 року проводились навчання з членами комісії 
з надзвичайних ситуацій та евакуаційної комісії академії; удо-
сконалювалась система оповіщення та зв’язку. 

Підготовка фахівців в сфері цивільного захисту ОДАТРЯ здій-
снювалась на обласних (міських) курсах ЦЗ навчально-методичного 
центру цивільного захисту та БЖД міста Одеси, згідно із заявками  
на навчання і плану комплектування курсів на рік.  

Другий рік поспіль проведене штабне об’єктове тренування 
цивільного захисту на тему: "Робота штабу цивільного захисту, ор-
ганів управління ЦЗ ОДАТРЯ щодо забезпечення їх готовності до 
дій за призначенням в умовах загрози та виникнення НС техно-
генного характеру, як наслідку можливих терористичних прояв 
соціального характеру (замінування, скоєння вибухів, пожежі то-
що) та ліквідація наслідків НС".  
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ДОДЕРЖАННЯ УМОВ КОЛЕКТИВНОГО ДОГОВОРУ,              
СТАТУТУ АКАДЕМІЇ 

Впродовж звітного періоду виробничі і трудові відношення, 
режим праці та відпочинку, забезпечення зайнятості, оплата пра-
ці, соціально-трудові пільги і гарантії, питання охорони праці то-
що, які встановлюються між адміністрацією академії в особі рек-
тора та трудовим колективом, студентами -  в особі голови проф-
спілкового комітету, регламентувались та врегульовувались відпо-
відно до вимог та положень Колективного договору. 

Положення Колективного договору протягом минулого року 
адміністрацією академії виконувались в повному обсязі. 

Ректором академії, незалежно від обсягів поточних держбю-
джетних 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 за-
конів 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 то-
що.  

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 впрова-
дженню заходів, які спрямовані саме на соціальні потреби колек-
тиву академії, матеріальну підтримку викладачів, співробітників 
та студентів і, у тому числі, на заходи які обов'язково не встанов-
лені законодавством.  

Що стосується матеріальної допомоги і грошової підтримки, 
то вони проводяться відповідно до "Положення про преміювання 
та надання матеріальної допомоги працівникам ОДАТРЯ" і умов 
Колективного договору.  

Значна увага приділялась розробці і впровадженню заходів 
щодо втілення галузевої та регіональної програми поліпшення ста-
ну безпеки, гігієни праці та виробничого середовища, спрямова-
них на запобігання нещасним випадкам і професійним захворю-
ванням, виділенню коштів на проведення профілактичних заходів 
з охорони праці. 

Працівникам, робота яких пов'язана з ненормованим робочим 
днем, із шкідливими та важкими умовами праці відповідно до "Пе-
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реліку 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 забез-
печувались безкоштовним спецодягом, спецвзуттям та іншими засо-
бами індивідуального захисту. 

Адміністрація академії відповідно до Колективного договору на 
конкурсній основі здійснює прийом на роботу професорсько-
викладацького складу - за угодами, контрактами. Для цього утворю-
ється конкурсна комісія за участю профкому, щодо організації і про-
ведення конкурсного відбору на вакантні посади НПП академії. 
Свою діяльність конкурсна комісія корегує згідно з положенням Ко-
лективного 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 відпус-
ток. Згідно до особистих обставин, працівникам надаються відпуст-
ки 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 за-
явки (також і за рахунок профспілкових коштів). Профспілка акаде-
мії працює в напрямку збільшення часткових матеріальних відшко-
дувань на підтримку студентів академії, які перебувають і у лікува-
льних 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, по-
даних 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. 

З метою задоволення фізичних інтересів та потреб студентів, 
викладачів, адміністрацією академії разом із профспілковим коміте-
том протягом року проводяться різноманітні спортивні змагання, 
олімпіади, спартакіади та профілактичні заходи з пропаганди здоро-
вого способу життя. 

В академії практично подолано кризові кадрові явища завдяки 
створенню атмосфери взаємоповаги, взаємодопомоги, турботи про 
кожного члена колективу, відновленню традицій, що сприяють врі-
вноваженій та результативній роботі викладачів та науковців.  
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ЗАХИСТ ВІДОМОСТЕЙ, ЩО СКЛАДАЮТЬ ДЕРЖАВНУ,          

СЛУЖБОВУ ТА КОМЕРЦІЙНУ ТАЄМНИЦЮ 

Захист відомостей, що складають державну, службову та ко-
мерційну таємницю здійснюється в академії у відповідності до За-
конів України "Про державну таємницю" і "Про інформацію", "По-
ложення про режимно-секретні органи в Міністерствах, відом-
ствах, місцевих органів державної виконавчої влади, виконкомах, 
на підприємствах і організаціях" та іншими нормативними акта-
ми. 

Управлінням Служби безпеки України в Одеській області ви-
дано спеціальний дозвіл на впровадження діяльності, пов'язаної з 
державною таємницею, зокрема, для виконання та відпрацюван-
ня документів про ведення науково-дослідних робіт і дослідно-
конструкторських робіт із закритої тематики. 

В академії створено режимно-секретний орган, за яким за-
кріплено дві кімнати: одна для зберігання секретних документів, 
друга - для роботи виконавців з секретними документами, в наяв-
ності є необхідне обладнання, металеві сейфи та шафи. Площі 
приміщень відповідають санітарним і технічним нормам. РСО має 
капітальні стіни, надійні перекриття, встановлена охоронна і про-
типожежна сигналізація, яка виведена на цілодобовий пост охо-
рони академії. На вході в будівлю цілодобово знаходиться охорона, 
у якої з метою термінового виклику наряду міліції, встановлена та 
виведена на пульт УДСО при ГУ УМВС України в Одеської області 
тривожна кнопка виклику.  

        В приміщені РСО встановлена автоматизована система, що 
забезпечує захист секретної інформації, відповідно до вимог нор-
мативних документів системи технічного захисту інформації в 
Україні. Розроблені та введені дію Правила пропускного режиму, 
Правила внутрішньо-об'єктового режиму та інша документація. 
Всі ці заходи забезпечують дотримання вимог "Порядку організа-
ції, та забезпечення режиму секретності в державних органах, ор-
ганах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 
організаціях". 

На виконання нормативних актів стосовно забезпечення за-
хисту інформації в ОДАТРЯ впроваджена комплексна система за-
хисту інформації. 

ОДАТРЯ за допомогою безпровідної з'єднувальної лінії підк-
лючена до Єдиної державної електронної бази з питань освіти з 
метою внесення даних вступників для реєстрації в ній. 
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ДОТРИМАННЯ ЧИННОГО ЗАКОНОДАВСТВА,                            
ВЖИТТЯ ЗАХОДІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ, 

ЗМІЦНЕННЯ ДОГОВІРНОЇ ТА ТРУДОВОЇ ДИСЦИПЛІНИ  
 

Загальне керівництво щодо дотримання законодавчих та но-
рмативно - 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 мора-
льного 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 запобі-
гання та виявлення корупції" в ОДАТРЯ наказом в якості відпові-
дальної особи з питань запобігання та виявлення корупції визна-
чено спеціаліста 1 категорії - юриста Балєну Тетяну Антонівну. 

Вченою радою ОДАТРЯ затверджена Антикорупційна програ-
ма ОДАТРЯ, яка скерована на запобігання корупції, у тому числі 
на виявлення та усунення причин корупції (її профілактику); ви-
явлення корупційних правопорушень, розкриття та розслідування 
корупційних правопорушень; мінімізацію і усунення наслідків ко-
рупційних правопорушень. 

Протягом звітного періоду проводилась роз’яснювальна робо-
та серед працівників Академії щодо недопущення фактів прояву 
корупції та попередження про персональну кримінальну, адмініс-
тративну, цивільно- правову та дисциплінарну відповідальність за 
вчинення корупційних правопорушень. 

З метою уникнення конфлікту інтересів в Академії до відома 
працівників доведено інформацію про обов'язковість повідомлен-
ня про наявність конфлікту інтересів та шляхів його врегулюван-
ня, а також забезпечується обов’язкове повідомлення посадовими 
особами Академії відомостей щодо близьких осіб, які працюють в 
одному адміністративному відділі та можуть бути у безпосеред-
ньому підпорядкуванні. Реальний та потенційний конфлікт інте-
ресів безпосередніх керівників відсутній. 

Працівники Академії попереджені про спеціальні обмеження, 
що установленні для посадових осіб, уповноважених на виконан-
ня організаційно-розпорядчих функцій, та попереджені про їх 
обов’язкове дотримання. 

Суб’єкти декларування до 01 квітня 2016 року подали декла-
рації про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового ха-
рактеру за 2015 рік, які зберігаються у відділі кадрів Академії. 
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З 16 по 17 травня 2016 року була проведена планова компле-
ксна перевірка стану правової освіти у Коледжі ОДАТРЯ. В акті 
перевірки відмічено якісний стан роботи з організації роботи з 
правової освіти. 

Організація і ведення діловодства в академії регламентується 
Інструкцією з діловодства та Зведеною номенклатурою справ, які  
затверджені ректором академії і погоджені з ЕПК Державного ар-
хіву Одеської області. 

Нормативні й розпорядчі документи, постанови і рішення 
Верховної Ради України, укази, розпорядження Президента Укра-
їни та Кабінету Міністрів України, інших вищих органів держав-
ного управління надходять до академії поштою в паперових носі-
ях, електронною поштою, факсом, приймаються централізовано в 
канцелярії і формуються згідно зі зведеною номенклатурою справ. 

Реєстрація кореспонденції, що надходить до академії, здійс-
нюється у канцелярії у день отримання у картках вхідної кореспо-
нденції. Після реєстрації направляється на розгляд керівництву 
академії (ректору, 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 підля-

гають контролю виконання. 
В академії згідно з Законом України "Про звернення грома-

дян" якісно організовано роботу щодо забезпечення вимог законо-
давства про звернення громадян та реалізації конституційних 
прав громадян на звернення. Для цього у канцелярії ведуться   
журнал реєстрації пропозицій, заяв та скарг громадян і реєстра-
ційно-контрольні картки. 

Особистий прийом громадян проводиться за графіком: рек-
тором - 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. Зо-
крема, їх знайомлять з умовами праці, правилами внутрішнього 
трудового розпорядку, колективним договором. В усіх підрозділах 
систематично проводяться інструктажі на робочих місцях (пер-
винні і повторні). 
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Розроблено комплексні заходи, спрямовані на досягнення 
встановлених нормативів безпеки, гігієни праці й виробничого се-
редовища, попередження нещасних випадків виробничого трав-
матизму, професійних захворювань і аварій на виробництві. 

Стан умов праці на робочих місцях та умови проживання у 
гуртожитках періодично контролюють санітарні лікарі міського 
управління Держпродслужби, якими підписаний санітарний пас-
порт на гуртожиток ОДАТРЯ.  

Крім того, протягом року в ОДАТРЯ було 14 перевірок щодо 
стану дотримання законодавства у різних сферах діяльності, а са-
ме: контрольні перевірки показів лічильників з водопостачання 
(Інфоксводоканал); контрольна перевірка показів лічильників (ВАТ 
"Одесаобленерго"); планова перевірка системи теплопостачання 
(КП "Теплопостачання міста Одеси"); планова перевірка з питань 
охорони праці (Головне управління Держпраці в Одеській області); 
дотримання санітарного законодавства  приміщень гуртожитку та 
учбових корпусів (Держпродспоживслужба в м. Одесі). 

По результатам перевірок суттєвих порушень не виявлено. 
В академії систематично контролюється стан пожежної без-

пеки. Відповідно до наказів ректора в кожному структурному під-
розділі призначені відповідальні за пожежну безпеку. На підставі 
Положення про інструктажі, спеціальне навчання та перевірку 
знань з пожежної безпеки, яке затверджене ректором, здійснюєть-
ся інструктаж працівників академії. 

Загальні технічні огляди будівель та споруд академії прово-
дяться двічі на рік комісією академії, що створена наказом ректо-
ра, з метою забезпечення безпечної та надійної експлуатації при-
міщень академії. Результати огляду оформляються актом, в якому 
відмічаються виявлені дефекти, а також необхідні заходи для їх 
ліквідації, з вказівкою термінів виконання ремонтних робіт. 

Випадків травматизму, що призвели до непрацездатності, а 
також недотримання норм і правил охорони праці та пожежної 
безпеки у 2016 році не зафіксовано. 

Працівники академії забезпечуються спецодягом, спецвзут-
тям, засобами індивідуального захисту, миючими і дезінфікуючи-
ми 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 со-
ціального захисту. 
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СВОЄЧАСНІТЬ РОЗРАХУНКІВ, ВНЕСЕННЯ ПЛАТЕЖІВ,                     

ПОДАННЯ ЗВІТНОСТІ ТА ДОТРИМАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА У 
ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

Робота академії протягом року характеризувалась стійким 
фінансово-економічним становищем. 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 бюдже-
ту, включаючи внески до Пенсійного фонду; виконувався кошто-
рис доходів і видатків навчального закладу, не допускалась забор-
гованість заробітної плати, плати за спожиті енергоносії і кому-
нальні послуги та дотримання споживання їх в межах доведених 
лімітів. Своєчасно подавалась фінансова і статистична звітності, а 
також необхідні відомості про майновий стан навчального закла-
ду. Затримок з видачею заробітної плати та стипендій не було. 

Державною фінансовою інспекцією в Одеській області про-
ведена планова ревізія фінансово-господарської діяльності ОДАТ-
РЯ за період з 0106.2014 по 30.06.2016 рік. 

Ревізією не встановлено порушень щодо дотримання законо-
давства з питань ліцензування, акредитації академії; виконання 
державного замовлення та зобов`язань за контрактами з підготов-
ки фахівців; забезпечення документами про освіту та дотримання 
порядку працевлаштування випускників; обсягів бюджетного фі-
нансування за всіма бюджетними програмами, обгрунтованості 
розрахунків кошторисних показників та стану виконання кошто-
рису; ведення касових операцій та розрахунків з підзвітними осо-
бами, у тому числі щодо видатків на відрядження та ін. 

Незначні недоліки, які були виявлені інсекцією, ліквідовані в 
ході ревізії. 

На засіданні Вченої ради академії розглянуті підсумки фінан-
сової діяльності ОДАТРЯ за рік, а також прогноз надходження ко-
штів і видатків на наступний рік. 

Фахівцями органу сертифікації систем управління ДП 
"УкрНДНЦ" в ОДАТРЯ був проведений зовнішній аудит системи 
управління якістю освітніх послуг ОДАТРЯ згідно вимог ДСТУ ISO 
9001-2009. За результатами аудиту академія отримала сертифікат 
на систему управління якістю до 2020 року.  

Від якості освіти до якості життя! 
Дякую за увагу! 


