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Відповідно до вимог підпункту 2 пункту 10 контракту №1-49 від 23 березня 
2011 року коротко наводжу інформацію про виконання своїх зобов’язань за ним 

протягом 2015 року.  
 

1. Підготовка фахівців відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів на 

рівні державних стандартів якості освіти; наукових, науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) та їх атестація щодо 

присвоєння вчених звань 
 

Організація навчальної роботи 

 

Відповідно до рішень АК України та діючої ліцензії МОН України на п’яти 

факультетах Академії здійснювалася підготовка фахівців з п’яти галузей знань за 
дев’ятьма напрямами підготовки бакалаврів, сімома спеціальностями спеціалістів 
та магістрів:  

- 0304 Право  

- 6.030401, 7.03040101, 8.03040101 Правознавство; 

- 0305 Економіка та підприємництво 

- 6.030504 Економіка підприємства; 
- 6.030507 Маркетинг; 
- 6.030509, 7.03050901, 8.03050901 Облік і аудит; 
- 0306 Менеджмент і адміністрування 

- 6.030601 Менеджмент; 7.03060101, 8.03060101 Менеджмент 
організацій і адміністрування (за видами економічної діяльності); 

- 7.03060107 8.03060107 Логістика 
- 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 
- 6.050101 Комп’ютерні науки 

- 6.050103 Програмна інженерія; 7.05010301, 805010301 Програмне 
забезпечення систем; 

- 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 
- 6.070101 Транспортні технології; 
- 6.070104 Морський та річковий транспорт; 7.07010401, 8.07010401 

Судноводіння; 7.07010402, 8.07010402 Експлуатація суднових 

енергетичних установок.  
Підготовка студентів за всіма напрямами та спеціальностями здійснюється 

за спеціалізаціями, які відображають специфіку роботи випускників Академії у 

судноплавних компаніях, підприємствах, установах та організаціях водного 

транспорту, орієнтованих на обслуговування як морського флоту, так і річкових 

суден та суден змішаного ріка-море плавання. 
Належна якість підготовки фахівців забезпечується відповідною 

організацією навчального процесу, заходами поточного, семестрового контролю 

та проведенням державної атестації студентів. Підвищенню якості підготовки 

сприяє запровадження кредитно-модульної системи організації навчального 

процесу, комплексу методично-інформаційних засобів тестування знань студентів 
на базі комплексу “Opentest”, системи управління якістю (Сертифікат на систему 
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управління якістю, зареєстрований у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО 

“19” січня 2011 р. №UA 2.036.05712-11). 

Значна увага постійно приділяється покращенню якості науково-

педагогічного складу, збереженню та збільшенню частки  викладачів з науковими 

ступенями та званнями. Викладачі Академії згідно з планом підвищують 
кваліфікацію на курсах та шляхом стажування у провідних ВНЗ, а також 

підприємствах водного транспорту та на діючих суднах. 

Відповідність якості підготовки фахівців діючим стандартам 

підтверджується, зокрема, шляхом акредитації спеціальностей Академії АК 

України. Усі спеціальності Академії вчасно пройшли процедуру акредитації.  
Ліцензований обсяг підготовки бакалаврів в Академії складає: 750 – денна, 

660 - заочна, спеціалістів: 305 – денна, 475 - заочна, магістрів: 105 – денна, 105 - 

заочна. Загальний ліцензований обсяг Академії збільшився за денною формою 

навчання з 1150 до 1160 осіб, за заочною формою навчання – з 1220 до 1240 осіб. 

Ліцензія для Центру довузівської підготовки КДАВТ передбачає підготовку до 

вступу у вищі навчальні заклади громадян України 200 осіб на рік у м. Києві, для 
Дунайського факультету морського та річкового транспорту КДАВТ – 60 осіб на 
рік. 

Коледжі КДАВТ відповідно до ліцензії МОН України на належному рівні 
здійснюють підготовку фахівців за спеціальностями освітньо-кваліфікаційного 

рівня “Молодший спеціаліст”.  

У Коледжі морського і річкового флоту КДАВТ здійснюється підготовка за 
дев’ятьма спеціальностями з п’яти галузей знань:  

- 0304 Право  

- 5.03040101 “Правознавство”; 

- 0305 Економіка та підприємництво 

- 5.03050401 “Економіка підприємства”; 

- 5.03050901 “Бухгалтерський облік”; 

- 0306 Менеджмент і адміністрування 

 - 503060101 “Організація виробництва”; 

- 0501 Інформатика та обчислювальна техніка 
 - 5.05010301 “Розробка програмного забезпечення”; 

- 0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 

- 5.07010105 “ Організація перевезень і перевантажень на водному 
транспорті ”; 

 - 5.07010401 “Судноводіння на морських шляхах”; 

 - 5.07010403 “Експлуатація суднових енергетичних установок”; 

- 5.07010407 “Експлуатація електрообладнання та автоматики суден”. 

Усі спеціальності Коледжу морського і річкового флоту КДАВТ 

акредитовані.  
Діюча ліцензія передбачає підготовку до вступу в КМРФ КДАВТ 75 осіб на 

рік. 
У Київському транспортно-технологічному коледжі КДАВТ здійснюється 

підготовка за  шістьма  спеціальностями з чотирьох галузей знань: 
0503 Розробка корисних копалин 
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 - 5.05030105  “Маркшейдерська справа”; 

0505 Машинобудування та металообробка 

 - 5.05050204 “Експлуатація та ремонт підйомно-транспортних, будівельних  

і дорожніх машин і обладнання”; 

0601 Будівництво та архітектура 

 - 5.06010108 “Будівництво, обслуговування і ремонт залізничних колій”; 

 - 5.06010110 “Будівництво мостів та інших штучних споруд”; 

- 5.06010111 “Будівництво тунелів та метрополітенів”; 

0701 Транспорт і транспортна інфраструктура 

 - 07010101 “Організація і регулювання дорожнього руху”. 

Усі спеціальності Київського транспортно-технологічного коледжу КДАВТ 

акредитовані. У 2015 році проведена чергова акредитація спеціальності 
“Маркшейдерська справа”. 

 

Заходи з ліцензування, акредитації та реформування Академії  

 

У 2015 році здійснено наступні заходи з ліцензування, акредитації та 
реформування Академії:  

1.Здійснено перерозподіл ліцензованого обсягу Севастопольського 

факультету морського транспорту КДАВТ напряму підготовки 6.070104 

«Морський та річковий транспорт» для КДАВТ факультету судноводіння в 
кількості 100 осіб денної, 100 осіб заочної форми навчання. 

2. Здійснено перерозподіл ліцензованого обсягу НКЦ КДАВТ у м. 

Ізмаїлі напряму підготовки 6.070104 «Морський та річковий транспорт» для 
Дунайського факультету морського та річкового транспорту в кількості 100 осіб 

заочної форми навчання. 
3. Отримана ліцензія на підготовку магістрів зі спеціальності 

8.03060107 «Логістика» - ліцензований обсяг 15 осіб денної форми навчання, 15 

осіб заочної форми навчання. 
4. Первинна акредитація підготовки спеціалістів спеціальності 

7.03060107 «Логістика» 15 осіб денної форми навчання. 
5. Чергова акредитація підготовки бакалаврів 6.030509 «Облік і 

аудит»,  спеціалістів 7.03050901  «Облік і аудит»,  магістрів 8.03050901 «Облік і 
аудит». 

6. Започатковано заочну форму навчання підготовки магістрів зі 
спеціальностей: 

8.03040101 «Правознавство» - ліцензований обсяг - 20 осіб; 

8.07010401 «Судноводіння»; 

8.07010402 «Експлуатація суднових енергетичних установок» - 15 

осіб. 

7. Чергова акредитація підготовки молодших спеціалістів для 
Київського транспортно-технологічного коледжу КДАВТ 5.05030105 

«Маркшейдерська справа». 
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8. Шляхом перейменування реорганізовано Дунайський навчально-

консультативний пункт КДАВТ у Кілійський транспортний коледж КДАВТ. 

9. Започатковано денну форму навчання в Кілійському транспортному 
коледжі КДАВТ зі спеціальностей 5.07010401 «Судноводіння» в кількості 25 осіб, 

5.07010402 «Експлуатація суднових енергетичних установок» в кількості 25 осіб. 

10. Збільшено ліцензований обсяг підготовки бакалаврів заочної 
форми навчання напряму 6.070104 «Морський та річковий транспорт» в кількості 
75 осіб заочної форми навчання для КДАВТ. 

11. Ліквідовано Навчально-консультаційний центр КДАВТ у м. 

Миколаєві. 
12. Ліквідовано Навчально-консультаційний центр КДАВТ у м. 

Ізмаїлі. 
13. Створено на базі факультету судноводіння КДАВТ Київський 

інститут водного транспорту Київської державної академії водного транспорту. В 

складі інституту створені факультети: судноводіння та експлуатації технічних 

систем на водному транспорті. 
14. Створено на базі факультету економіки транспорту та юридичного 

факультету Інститут управління, права і технологій Київської державної академії 
водного транспорту. В складі інституту створені факультети: факультет 
управління і технологій та юридичний факультет. 
 

Заходи по вдосконаленню матеріально-технічної бази Академії 

 

У 2015 році здійснено комплекс заходів із вдосконалення матеріально-

технічної бази академії. Зокрема: 
1. Щодо головному корпусу академії здійснено визначення справедливої 

вартості будівель, реконструкцію приміщення та встановлення 3Д принтера, 
капітальні й поточні ремонти інженерних теплових мереж і системи опалення, 
навчальних аудиторій і кабінетів, продовжується заміна старих вікон на сучасні 
склопакети. 

2. Щодо корпусу КДАВТ на проспекті Героїв Сталінграду, 2 зроблено 

проект землеустрою з відведення земельної ділянки, технічний паспорт будівлі, 
акт розмежування каналізаційних мереж, капітальні й поточні ремонти 

інженерних теплових мереж і системи опалення, поточний ремонт рулонної 
покрівлі та виготовлення паркану.  

3. Щодо гуртожитку «Екіпаж» (вул. Оленівська, 25) зроблено проект 
землеустрою з відведення земельної ділянки та технічний паспорт будівлі, 
узгоджено проект та встановлено вузол обліку теплової енергії, здійснена заміна 
контрольно-вимірювальних пристроїв тепла, електромонтаж вентиляційної 
системи, поточний ремонт побутових електроплит та запірної арматури, 

проведено поточні ремонти кімнат студентів, коридорів, холу, конференц-зали, 

службових та підсобних приміщень, підвалу, входу до приміщення. 
 До комп’ютерного класу закуплено 17 сучасних комп’ютерів. Придбана 
акустична система, проектор та екран для аудиторії № 110, комплектуючі частини 

до комп’ютерної техніки для відділів Академії, спортивні вироби  для кафедри 
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фізичного виховання, матеріали для виконання ремонтних робіт, 
металопластикові двері для душових кімнат, постільна білизна в кімнати 

відпочинку студентів. 
 

Організація навчально-виховної роботи зі студентами 

  

     Організація й контроль проведення виховної роботи зі студентами в 
навчальному процесі та у позанавчальний час здійснювалися відповідно до 

Закону України “Про вищу освіту”, наказів та інструктивно-методичних листів 
Міністерства освіти і науки України, рішень Вченої ради академії, концепції 
національного виховання студентів академії, комплексного плану основних 

заходів виховної роботи зі студентами академії на навчальний рік та інших 

інструктивно-розпорядчих документів академії.  
     Протягом звітного періоду був реалізований комплекс заходів організації 
виховного впливу на студентів академії, зокрема: 

- контроль за складанням і оновленням організаційно-розпорядчих 

документів, що регулюють навчально-виховну роботу в академії; призначенням і 
роботою кураторів навчальних груп студентів; 

- особиста участь у проведенні масових заходів культурно-мистецької, 
спортивної роботи зі студентами, нарад з лідерами студентського 

самоврядування; 
- організація заходів морального й матеріального стимулювання кращих 

студентів академії за активну громадську, навчальну, спортивну, науково-

дослідну роботу; 
- організація та участь у проведенні масових заходів колективу, присвячених 

календарним, професійним, студентсько-молодіжним, спортивним святам, 103-й 

річниці заснування академії; 
- сприяння участі студентів, здібних до науково-дослідної роботи, у роботі 

секцій науково-практичної конференції академії, міських, республіканських та 
міжнародних конференціях, конкурсах, олімпіадах;  

- організація профілактичної роботи серед студентів щодо запобігання 
правопорушенням, боротьби зі шкідливими звичками, утвердженню здорового 

способу життя. Застосування дисциплінарних і профілактичних заходів, 
громадського впливу на порушників дисципліни в навчальному процесі й 

гуртожитках, залучення їх до громадської роботи; 

- організація підготовки публікацій у засобах масової інформації про 

діяльність, досягнення і масові заходи академії (газети “Освіта України”, журнал 
“Порти України”, «Вісник Академії» та ін.); 

- організація співпраці з соціальними службами, відділами сім’ї, молоді та 
спорту Подільської районної і Київської міської державних адміністрацій, 

Студентською профспілковою асоціацією м. Києва, Українською профспілкою 

працівників річкового транспорту, ВГО «Студентська республіка» та ін. у 

проведенні культурно-виховної роботи зі студентами; 
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- забезпечення участі студентського активу в громадських і культурних 

заходах, що організовувалися за сприяння Міністерства освіти і науки України, 

Київської міської і Подільської районної державних адміністрацій та інших 

державних і громадських організацій (конференції, виставки, фестивалі та ін.); 

- забезпечення участі самодіяльного театру-студії академії «Райдо» в міських, 

республіканських та міжнародних конкурсах і фестивалях. 

     Заходи виховної роботи планувалися та проводилися за безпосередньої участі 
студентського активу академії - Ради студентського самоврядування, 
профспілкового комітету студентів, студентських рад гуртожитків.  
     За сприяння ректора упродовж року в академії відбулась низка позапланових 

просвітницьких заходів, за участю, зокрема, представників Цивільного корпусу 

полку «Азов» Національної гвардії України, Спілки офіцерів України, 

Всеукраїнської громадської організації протидії корупції та ін. З метою посилення 
морально-психологічного впливу виховних заходів на студентське середовище 
використовувалися аудіовізуальні засоби інформації. Так, наприклад, студентам 

були продемонстровані хронікально-документальні відеофільми про події АТО на 
Сході України «Війна заради миру», причини і наслідки Голодомору в Україні 
«Голод – 33» та ін. 

     З огляду на політичну ситуацію протягом року значна увага була приділена 
розвитку військово-патріотичного виховання студентської молоді. З цією метою 

була започаткована співпраця із спортивно-тренувальним комплексом полку 
«Азов» у м. Києві, де студенти академії мають змогу набути навички військово-

прикладного характеру: поводження зі стрілецькою зброєю, подолання смуги 

перешкод, надання першої медичної допомоги тощо.  

 

Координація діяльності студентського самоврядування 

 

     Протягом звітного періоду ректор приділяв належну увагу питанням співпраці 
та координації роботи адміністрації академії з самоврядними організаціями 

студентів, передусім з Радою студентського самоврядування, профспілковим 

комітетом студентів, радами самоврядування гуртожитків та ін., наданню їм 

організаційно-методичної допомоги та матеріально-технічного сприяння, а також 

стимулювання їх громадської активності. Лідери та члени органів студентського 

самоврядування брали регулярну участь у роботі Конференції трудового 

колективу, Вченої ради, приймальної, стипендіальної та інших комісій, засіданнях 

ректорату, нарадах керівництва академії. Профспілковий комітет студентів 
самостійно забезпечив процес поселення до гуртожитків, повністю 

задовольнивши потреби іногородніх студентів у житлі. Студентський актив 
постійно інформували про стан справ і перспективи розвитку академії, залучали 

до організації і проведення всіх громадських заходів зі студентами в рамках 

академії, Подільського району та м. Києва, зокрема, присвячених 103 річниці 
заснування академії, місячникам благоустрою території м. Києва, державним 

святам України та ін. 
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          У звітному році згідно з вимогами ст. 40 Закону України «Про вищу освіту» 

та інструктивно-методичними листами Міністерства освіти і науки України 

ректором та адміністрацією академії було надано необхідне організаційно-

методичне і матеріально-технічне сприяння у проведенні прямих таємних виборів 
Ради студентського самоврядування академії, рад самоврядування студентських 

гуртожитків, а також представників студентства до складу Вченої ради академії й 

Конференції трудового колективу академії. Внаслідок вказаних виборів, які 
відбулись на альтернативній основі, більше ніж на 90% був оновлений склад 

студентського активу за рахунок залучення до громадської роботи найбільш 

ініціативної частини студентства.  
          Значна увага приділялася поліпшенню і розширенню форм культурно-

масової роботи, оздоровлення, змістовного дозвілля студентів. У гуртожитку 

продовжений цикл вечорів відомих авторів і виконавців бардівської пісні, 
здійснені тематичні культпоходи до музеїв, театрів, а також краєзнавчі екскурсії 
по визначних місцях м. Києва.  
     Для активізації громадської, наукової, мистецької, спортивної роботи студентів 
вживалися заходи матеріального й морального заохочення. Представники 

студентського активу були відзначені подяками й грамотами  ректора, 
Української профспілки працівників річкового транспорту. Кращі студенти-

відмінники і активні учасники громадського життя колективу отримали іменні 
стипендії Президента України та Верховної Ради України. Щоквартально за 
рахунок економії стипендіального фонду значній кількості студентів, які 
навчаються за державним замовленням, надавалось матеріальне заохочення в 
розмірі місячної стипендії.  
 

Міжнародна діяльність Академії 

Протягом 2015 року в міжнародному житті Академії відбулись наступні 
події: 

Київська державна академія водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного продовжує брати участь у проекті ЄС TEMPUS 

«Центри передачі знань – від прикладних розробок і обміну технологічно-

підприємницькими ноу-хау до розробки міждисциплінарних модулів учбових 

програм» (KTU Knowledge Transfer Unit – From Applied Research and Technology-

Entrepreneurial Know-How Exchange to Development of Interdisciplinary Curricula 

Modules). Учасниками даного проекту є 6 вищих навчальних закладів з України та 
5 європейських університетів. З одним з них, а саме Будапештським 

університетом технологій та економіки (Угорщина)  було підписано двосторонній 

договір про співпрацю. Тривалість проекту 36 місяців з грудня 2013 по листопад 

2016 року. Проект дозволив створити в КДАВТ Центр передачі знань; оснастити 

його необхідною офісною технікою та 3-D обладнанням. Участь у проекті 
допомогла розширити науково-технічну співпрацю між європейськими 

університетами та КДАВТ, налагодити особисті зв’язки між науковцями, що 

дозволить підвищити рівень викладання та проведення науково-дослідних робіт в 
Академії. Протягом 2015 року за участю представників КДАВТ відповідно до 
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робочого плану проекту відбувся навчальний візит до Будапештського 

університету технологій та економіки (Угорщина) для вивчення передового 

досвіду європейських партнерів щодо впровадження та функціонування 
університетських центрів з підтримки інновацій та організації співпраці з 
підприємствами галузі та громадою, відбулася зустріч робочої групи проекту в 
Австрії та проектна конференція «Нові шляхи кооперації університетів та 
бізнесу» у м. Києві.  

КДАВТ є членом Міжнародної Асоціації Морських Університетів (IAMU), 

активно бере участь у спільних проектах, у поданні проектних пропозицій на 
дослідження, конкурси, які щорічно оголошуються IAMU. Цілями Асоціації є 
підтримка високих стандартів морської освіти, забезпечення світової 
судноплавної індустрії кваліфікованими кадрами міжнародного рівня,  сприяння 
безпечному мореплавству. Делегація Київської державної академії водного 

транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного взяла участь у 
Щорічній Генеральній Асамблеї Міжнародної Асоціації Морських Університетів 
(IAMU AGA 16), яка проводилась цього року на базі Морського Факультету 

Університету м. Рієка з 7 по 10 жовтня 2015 в м. Опатія, Хорватія. В роботі 
Генеральної Асамблеї взяли участь 49 делегатів та 42 студенти, які представляли 

вищі морські навчальні заклади з 29 країн світу.  

Темою цьогорічної Асамблеї було: «Глобалізація освіти та підготовки 

моряків у провідних морських університетах для глобальної судноплавної 
індустрії». 

Ректор Панін В.В. взяв участь у Президентському Форумі Асамблеї. 

Було проведено ряд зустрічей з метою розширення та укріплення 
міжнародної співпраці Академії.  

Проводиться постійна робота з BIMCO. Регулярно оновлюється інформація 
про Академію на сайті https://www.bimco.org.  

У липні 2015 року було підписано договір про співпрацю з Литовською 

Морською Академією. В рамках цього договору делегація Київської державної 
академії водного транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного 

відвідала Литовську Морську Академію (ЛМА), м. Клайпеда, Литва, де взяла 
участь у міжнародній події “Erasmus+ Welcome Days”, яка проводилася в з 14 по 

18 вересня 2015. 

Делегація складалася з першого проректора Анатолія Вікторовича Горбаня 
та проректора з міжнародних зв’язків та післядипломної освіти Андрія 
Миколайовича Носовського. Делегати ознайомились з сучасними методами 

управління європейським морським вищим навчальним закладом, забезпеченням 

інформаційного обміну, взаємодією ВНЗ для участі в програмах мобільності 
Європейського Союзу. Також вивчили на прикладі ЛМА практичну реалізацію в 
рамках навчального процесу принципу мобільності студентів, викладачів та 
адміністративного персоналу з використанням коштів ЄС, призначених для 
фінансування мобільності; досвід, вимоги до учасників мобільності. 
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Під час візиту було підписано угоду про академічну мобільність у рамках 

програми Європейського Союзу Erasmus+ між двома морськими вищими 

навчальними закладами та заплановано подачу спільної заявки на конкурс у 

рамках програми ЄС Erasmus+.  

У Академії розпочато роботу над спільним з ЛМА проектом «Річки Дніпро 

та Неман як торгівельні шляхи, що пов’язують країни Чорноморського та 
Балтійського регіонів». 

У 2015 році професорсько-викладацький склад та керівництво Академії (у 

кількості 12 осіб) пройшли стажування в європейських ВНЗ, а саме: 

- Університет Йоанеум, м. Грац,  Австрія – 3 особи; 

- Литовська Морська Академія, м. Клайпеда, Литва – 2 особи; 

- Університет інформатики та мистецтв, м. Лодзь, Польща – 7 осіб. 

Міжнародна Асоціація Морських Університетів IAMU провела 
студентський форум та семінар у Японії 20 – 23 липня 2015 року. В заходах брали 

участь 48 студентів з університетів-членів IAMU з 31 країни, серед яких був 
студент 5 курсу факультету судноводіння Київської державної академії водного 

транспорту імені гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного. Його поїздка була 
повністю профінансована за кошти IAMU. 

Протягом 2015 року на базі КДАВТ проведено міжнародні конференції: 

- юридичним факультетом Академії проведена 5-та Міжнародна науково-

практична конференція на тему: «Актуальні проблеми сучасного розвитку 

міжнародного морського, транспортного та екологічного права»; 

- факультетом економіки транспорту проведена Міжнародна наукова 
конференція «Економіко-екологічні проблеми розвитку транспортної галузі в 
сучасних умовах». 

У квітні 2015 року делегація Академії брала участь у ІІІ Міжнародному 
форумі «Освіта, підготовка та працевлаштування моряків» та спеціалізованій 

виставці і конференції, які проводилися під час форуму. 

У грудні 2015 року відбувся Щорічний міжнародний студентський конкурс 
IT проектів «IT MARITIME». 

Вперше в Україні співробітниками Академії розроблена та впроваджена в 
дію веб-програма реєстрації іноземних абітурієнтів на 3 мовах «Заявочна форма 
системи реєстрації абітурієнтів», що дало змогу в 2015 році втричі збільшити 

кількість іноземних громадян, прийнятих на навчання в Академії порівняно з 
минулим 2014 роком та подвоїти загальну кількість іноземних студентів Академії. 
Подано заявку на отримання свідоцтва про реєстрацію авторського права на 
вказану програму. Під час вступної кампанії 2015 року було зараховано на 
навчання 129 іноземних громадян на всі факультети Академії. На сьогодні в 
Академії навчається 223 іноземні студенти з 10 країн світу. Цього року в КДАВТ 
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відбувся перший випуск іноземних студентів. Розроблено та впроваджено 

електронну базу обліку іноземних студентів, яка постійно підтримується і 
оновлюється.  

Проводиться виховна робота з іноземними громадянами, проводяться 
зустрічі, виховні години, зустрічі з адміністрацією Академії, екскурсії до музеїв, 
бібліотек, тематичні заходи, присвячені видатним історичним подіям в житті 
України.  

Іноземні студенти активно беруть участь у студентському житті Академії, 
залучаються до студентських спортивних змагань, культурних заходів, концертів, 
дискотек, благодійних ярмарок, свят тощо. 

Регулярно подається інформація про участь Академії в міжнародних 

заходах для висвітлення на сайті КДАВТ та в пресі. 

 Крім того усі охочі співробітники мають змогу отримувати розсилку від 

міжнародного відділу Академії безпосередньо на особисту електронну пошту, яка 
містить новини про міжнародну діяльності Академії, інформацію від 

міжнародних організацій (BIMCO, IAMU, IMO тощо), інформацію про іноземні 
ВНЗ, міжнародні виставки, конференції, конгреси, можливості публікацій для 
науковців, запрошення для участі в міжнародних та національних конференціях, 

семінарах, цікаві галузеві повідомлення тощо. Наразі проводиться робота з ще 
активнішого залучення викладачів до участі в міжнародних програмах з 
академічного обміну.  

Регулярно оновлюється сторінка ВМЗ на вебсайті Академії. Здійснено 

переклад наведеної інформації англійською, російською, китайською та 
азербайджанською мовами.  

Створена Power Point презентація Академії англійською, російською та 
азербайджанською мовами для використання на електронних носіях в умовах 

обмеження друку паперових рекламних буклетів.  

Ректор КДАВТ проф. Панін В.В. є членом редколегії іноземного видання 
«Наукові праці Азербайджанської державної морської академії». 

Результатом багаторічної роботи керівництва Академії стало встановлення 
партнерських відносин з провідними судноплавними компаніями світу. Укладені 
угоди про практику курсантів з В. Шипс Україна, Коламбия Шипменеджмент 
Україна, ТОВ "Емескрюїнг", ПП "МСА", S.C. "Acomar-trans" SRL, ПП "Норбалк-
Блєк Си", ТОВ "Вельбот Марін Шиппінг Компані", Дочірнє Підприємство 

"Леміссолер Україна", ТОВ "Ганза Редері", ТОВ "Епсілон мерітайм сервісез", 

БСМ Крюінг Сервіс Центр, Вілсон Крю, Марлоу Навігейшн, ООО "Вивал Марин 

Меннинг" та іншими. У 2015 році 64 студенти КДАВТ проходили виробничу 

плавальну практику на суднах іноземних судноплавних компаній.  

Адміністрація КДАВТ виступила з ініціативою про проходження 
виробничої плавальної практики студентів КДАВТ у Каспійському морському 

пароплавстві. Отримана попередня згода з цього приводу, планується 
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започаткувати цей захід у 2016 році. Ведуться перемовини про проходження 
плавальної практики курсантами з іншими іноземними компаніями. 

 

Для забезпечення високоякісної підготовки наукових, науково-

педагогічних кадрів вищої кваліфікації (кандидатів, докторів наук) та їх 

атестації щодо присвоєння вчених звань у 2015 році було зроблено 

нижчезазначене: 

 

У 2015 році за наслідками атестації здобувачів на кафедрах та поданням 

Вченої ради академії колегією Міністерства освіти і науки України в.о. завідувача 
кафедри транспортних технологій і логістики Бабиній О.Є присвоєно вчене 
звання професора, а шістьом доцентам Академії (Семенчук Т.Б., Гладка І.В. – 

кафедра економіки і менеджменту, Тищенко В.М. – кафедра обліку і аудиту, 
Лопатюк М.М. – кафедра математики, Філіппов А.В. – кафедра транспортного 

права, Горбань А.В. – кафедра суспільних дисциплін) - вчене звання доцента. 
Подані до Міністерства освіти і науки України документи на присвоєння вченого 

звання професора Малишкіну О.І. – в.о. завідувача кафедри обліку і аудиту та 
вченого звання доцента Мочаліну О.А. – доценту кафедри інформаційних 

технологій і Кововій І.С. – доценту кафедри обліку і аудиту. 

 У спеціалізованій вченій раді КДАВТ за науковою спеціальністю 08.00.04 – 

«Економіка та управління підприємствами» протягом 2015 року захищено 7   

кандидатських дисертацій, з них – 5 аспірантами КДАВТ, у тому числі 3 

співробітниками академії. 
У звітному році відбувся захист двох кандидатських дисертацій у 

спеціалізованій вченій раді КДАВТ за науковою спеціальністю 05.22.20 

«Експлуатація та ремонт засобів транспорту» . 

У 2015 році аспірантура академії здійснювала підготовку фахівців вищої 
кваліфікації за п’ятьма спеціальностями: 

01.05.02 – Математичне моделювання та обчислювальні методи; 

 05.05.03 – Двигуни та енергетичні установки; 

 05.22.13 – Навігація та управління рухом; 

05.22.20 – Експлуатація та ремонт засобів транспорту; 
 08.00.04 – Економіка та управління підприємствами. 

 Загальна чисельність аспірантів у 2015 році складала 34 особи (денна – 4, 

заочна – 30), з них 3 – на контрактній основі. Закінчили аспірантуру  9 осіб, з них 

– 3 особи достроково закінчили та захистили дисертацію, 1 аспірант заочної 
форми навчання був відрахований через втрату зв’язку з кафедрою та науковим 

керівником. На наступний навчальний рік переведено 24 особи: з відривом від 

виробництва – 4 особи, без відриву від виробництва – 20 осіб, а також 12 – 

пошукачів. Прийом аспірантів у 2015 році склав 25 осіб. 

 

2. Забезпечення проведення підготовки та перепідготовки педагогічних, 

науково-педагогічних працівників і спеціалістів навчального закладу, їх 

економічного, правового й професійного навчання, включаючи обов’язкове 
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особисте підвищення кваліфікації або перепідготовку, але не рідше одного 

разу за п’ять років 

 

У 2015 році підвищили кваліфікацію 52 науково-педагогічних працівники, 

із них: 

навчалися на курсах підвищення кваліфікації – 8 осіб; 

пройшли стажування у ВНЗ – 3 особи; 

взяли участь у семінарах – 30 осіб (з економіки та з транспортних технологій – по 

15 осіб); 

пройшли стажування на діючих суднах – 1 особа; 
стажувалися за кордоном – 9 осіб; 

отримали сертифікат експерта рівнів досконалості Української асоціації якості – 1 

особа. 
 

3. Виконання державного замовлення та інших договірних зобов’язань 

навчального закладу 

 

Державне замовлення з прийому студентів для підготовки фахівців усіх 

спеціальностей на факультетах Академії у 2015 році виконане повністю. 

На початковий цикл навчання зараховано всього 357 осіб (197 – денна ф.н., 

160 – заочна ф.н.), у тому числі 88 осіб для навчання за рахунок коштів 
державного бюджету за денною формою навчання 

Випущено фахівців з Академії у звітному році всього – 960 осіб (328 – 

денна ф. н., 632 – заочна ф. н), з них навчалися за рахунок коштів державного 

бюджету – 294 особи (222 – денна ф. н., 72 – заочна ф. н.). 

 

4. Забезпечення дотримання вищим навчальним закладом ліцензійних 

умов надання послуг у сфері вищої освіти 

 

Кадровий склад, навчально-методичне та матеріально-технічне 
забезпечення Академії відповідає ліцензійним вимогам за всіма напрямами та 
спеціальностями відповідних освітньо-кваліфікаційних рівнів, за якими 

здійснюється підготовка фахівців, що підтверджується необхідними ліцензіями та 
сертифікатами про акредитацію. 

Прийом, підготовка студентів та випуск фахівців здійснюється в межах 

ліцензованих обсягів. 
 

5. Забезпечення високоефективної наукової і науково-технічної діяльності 

вищого навчального закладу  
  

Наукова діяльність Академії у звітний період переважно була спрямована на 
створення сучасних методик і засобів навчання, створення сучасних технологій і 
устаткування для забезпечення високоефективного і екологічного 

функціонування транспорту, формування механізму державно-приватного 
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партнерства на транспорті, аналізу використання кластерного підходу до розвитку 

транспортно-логістичних підприємств.  
Дослідження виконувалися відповідно до чинного законодавства України у 

сфері науково-технічної діяльності та основних принципів Великої хартії 
університетів (Magna Charta Universitatum), Болонського процесу, у наукових 

школах, на кафедрах, у науково-дослідному секторі Академії науково- 

педагогічними працівниками і штатними співробітниками науково-дослідного 

сектору в межах основного робочого часу, на умовах сумісництва та за 
договорами цивільно-правового характеру, а також студентами й аспірантами 

академії. 
 Серед  пріоритетних напрямів розвитку наукових досліджень, визначених  

Статутом Академії та забезпечених науковими кадрами й науковими 

напрацюваннями є: 
-  гармонійне поєднання навчального процесу, наукових досліджень і 
виробництва; 

- співпраця з установами, організаціями й підприємствами водного 

транспорту, провідними науковими центрами України і зарубіжжя; 
- спрямування науково-дослідних робот на вирішення актуальних проблем 

водного транспорту, міста і держави; 

- розвиток міжнародного науково-технічного співробітництва, участь у 

конкурсах на здобуття міжнародних грантів на проведення досліджень; 
- забезпечення розвитку і становлення наукових шкіл, у тому числі 
шляхом підготовки молодих вчених; 

- популяризація наукових досягнень вчених академії шляхом організації й 

активної участі у всеукраїнських, галузевих, регіональних та 
міжнародних конференціях, семінарах, виставках тощо; 

- пріоритетне стимулювання наукових досліджень та розробок, метою 

яких є створення нових сучасних технологій; 

- створення навчально-науково-виробничих  ланцюгів, зорієнтованих на 
виконання наукових досліджень і підготовку фахівців. 

Результати наукової діяльності Академії у сфері розробки сучасних методик 
і засобів навчання отримали міжнародне визнання і в даний час впроваджуються в 
життя з фінансуванням в межах міжнародного проекту  освітньої програми 

Євросоюзу ТЕМПУС. 

 Затвердженими Міністерством освіти і науки України пріоритетними 

тематичними напрямами наукових досліджень та розробок Академії на 2010-2015 

рр. є: 
1. Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих  проблем 

розвитку науково-технічних, соціально-економічних, суспільно-політичного, 

людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України та 
сталого розвитку суспільства і держави. 

1.1. Найважливіші проблеми фізико-математичних та технічних наук. 
1.2. Фундаментальні дослідження з актуальних проблем суспільних та 

гуманітарних наук. 
2. Інформаційні та комунікаційні технології. 
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2.1. Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної 
техніки, інформаційних та комунікаційних технологій. 

2.2. Інтелектуальні інформаційні та інформаційно-аналітичні  технології. 
Інтегровані системи баз даних та знань. Національні інформаційні ресурси. 

3. Енергетика та енергоефективність. 
3.1. Технології використання видів палива, скидних енергоресурсів, 

відновлювальних  та альтернативних джерел енергії. Тепло-насосні 
технології. 

4. Раціональне природокористування. 
4.1. Технології утилізації та видалення побутових і промислових відходів. 
4.2. Технології очищення та запобігання забрудненню атмосферного повітря. 

5. Наука про життя, нові технології профілактики та лікування 
найпоширеніших захворювань. 
5.1. Проблеми розвитку особистості, суспільства, демографії та соціально-

економічна політика. 
 

Відповідно до затвердженого Тематичного плану з фінансуванням з 
держбюджету (КПКВ 2201040,  317, 537 тис. грн.) у 2015 році науковцями 

Академії виконували дві науково-дослідні роботи, а саме: 
Прикладні дослідження та розробки: 

У поточному році завершується перший етап прикладної науково-дослідної 
роботи 

«Формування механізму державно-приватного партнерства на транспорті» (держ. 

реєстраційний номер 0115U000282). Науковий керівник к.е.н., доцент Карпенко. 

О.А. Строк виконання 01.01.15 – 31.12.16.  

Фундаментальні дослідження: 

У поточному році завершується фундаментальна науково-дослідна робота: 
«Дослідження властивостей NURBS-технологій 3-го, 4-го і 5-го степенів, 
управління параметрами NURBS-кривих і поверхонь» (держ. реєстраційний 

номер 0113U000680). Науковий керівник д.т.н., професор Бадаєв Ю.І. Строк 
виконання 01.2013-12.2015. 
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У поточному році в Академії  було продовжено запровадження нової форми 

організації наукової роботи  викладачів у межах робочого часу – виконання 
ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт. Ці НДР виконуються у 
повній відповідності до діючих стандартів і передбачають реєстрацію робіт у 
УНТЕІ. Проведення перших двох ініціативних НДР «Дослідження 
теплообмінного обладнання для когенераційних установок на базі поршневих 

двигунів внутрішнього згоряння» (держ. реєстраційний номер 0114U002962) і 
«Експериментальне дослідження, математичне моделювання і енергетична 
ефективність нових теплообмінних апаратів» (держ. реєстраційний номер 

0114U002963) на кафедрі ЕСЕУ показало ефективність такої організаційної 
форми. З урахуванням отриманих результатів було розроблене, затверджене і 
введене в дію «Положення про порядок виконання ініціативних кафедральних 

науково-дослідних робіт». Положення розглянуто і погоджено згідно з рішенням 

Вченої ради КДАВТ  від 25 грудня 2014 р. протокол № 6 та вступило в дію з 
02.01.2015 року. У звітному році завершуються дві ініціативні роботи і відкрито 

нову роботу щодо приведення процесу підготовки фахівців водного транспорту 
відповідно до міжнародних керівних документів у галузі охорони праці (держ. 

реєстраційний номер 0115U007092).   

В  Академії запроваджена нова форма планування та контролю виконання 
науково-педагогічними працівниками наукової, методичної та організаційної 
роботи  в межах робочого дня (наказ від 30.06.2015 №11-04-226/з).  

Розроблене програмне забезпечення передбачає можливість 
автоматизованого індивідуального планування та звітності кожним науково-

педагогічним працівником. Програма розроблена на платформі web-технологій, 

що дозволяє здійснювати роботу з нею з будь-якої точки, що має підключення до 

Інтернету. Робота з системою планування регламентується  “Положенням  про 

планування і облік наукової, методичної та організаційної роботи науково-

педагогічних працівників КДАВТ”. Система планування передбачає контроль 
виконання запланованих робіт викладачів відповідальними працівниками 

науково-дослідного сектору та навчального відділу. Звіт про виконання наукової, 
методичної та організаційної роботи підтверджується документально і, після 
підтвердження контролюючою особою, робота набуває статус “виконано”, після 
чого йде формування індивідуальних та кафедральних звітів. Формування 
звітності щодо виконання планів роботи виконавцями можуть здійснювати 

працівники науково-дослідного сектору, навчального відділу, а також проректор з 
навчально-методичної та наукової роботи. Облік робочого часу виконавців 
ініціативних кафедральних науково-дослідних робіт проводиться адміністрацією 

Академії в межах електронної системи «План – звіт» та індивідуальних планів за 
поданням наукового керівника.  
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 У звітному періоді відділом інтелектуальної власності науково-дослідного 

сектору КДВТ була проведена робота щодо захисту інтелектуальних прав 
власності на користь КДАВТ, зокрема отримано 11 свідоцтв про реєстрацію 

авторського права на твір, у роботі (подані до відповідних відомств) 5 заявок про 

реєстрацію авторського права на твір та  заявка на патент на винахід.  

 

У січні 2015 Академія отримала статус учасника Національної мережі 
трансферу технологій. Кваліфіковані технологічні менеджери Національної 
мережі трансферу технологій Відділ співпрацюють з усіма структурними 

підрозділами Академії щодо надання консультацій з питань інтелектуальної 
власності по об’єктах, що створюються або можуть бути створені з 
використанням інтелектуального потенціалу Академії. На всіх етапах науково-

дослідних робіт відділ здійснює аналіз щодо можливості захисту об’єктів 
інтелектуальної власності, які створюються під час виконання НДР.  

У всіх видах наукової роботи беруть участь усі науково-педагогічні 
працівники і більше ніж 50% студентів денної форми навчання. Організація 
наукової роботи студентів проводиться за активної участі студентського 

наукового товариства. З метою активізації творчості студентів і більш широкого 

залучення студентів до наукової роботи у звітному році було вжито низку 

організаційних заходів, спрямованих на пожвавлення і вдосконалення організації 
роботи наукових студентських гуртків на кафедрах. 

Факультет судноводіння 

Студентський науковий гурток кафедри судноводіння та керування судном;  

Студентський науковий гурток кафедри СЕУ, ДМ та їх технічної експлуатації 
«Сучасна світова енергетика»;  

Студентський науковий гурток кафедри ТС і ПУ в СВ «Технічні системи 

судноводіння (ТСС)»; 

Студентський науковий гурток кафедри англійської мови за професійним 

спрямуванням “Improve your English”.  

Факультет економіки транспорту 

Студентський науковий гурток кафедри економіки і менеджменту; 
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Студентський науковий гурток кафедри економічної теорії»; 

Студентський науковий гурток кафедри маркетингу, транспортних технологій і 
логістики; 

Студентський науковий гурток кафедри математики; 

Студентський науковий гурток кафедри обліку і аудиту «Бухгалтерська студія»; 

Студентський науковий гурток кафедри інформаційних технологій. 

Юридичний факультет 

Студентський науковий гурток кафедри теорії та історії держави і права;  
Студентський науковий гурток кафедри транспортного права «Актуальні 
проблеми транспортного права»;  

Студентський науковий гурток кафедри цивільного права «Правові проблеми 

вдосконалення відносин у сфері господарювання»;  

Студентський науковий гурток кафедри української та іноземних мов “Improve 

your English”, «Друзі польської мови»;  

Студентський науковий гурток кафедри суспільних дисциплін  «Актуальні 
питання з соціології»;  

Студентський науковий гурток кафедри кримінального права «Проблемні 
питання в новому кримінально-процесуальному законодавстві»;  

Студентський науковий гурток кафедри фізичного виховання.  
Студенти Академії беруть активну участь у Всеукраїнських предметних 

олімпіадах (123 студенти, 16 з них – у другому турі)  і Всеукраїнському конкурі 
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук (39 – 

у першому етапі; 9 – учасників другого етапу конкурсу; диплом ІІІ ступеня – 1 

студент). 
Традиційно масштабною є програма роботи щорічної науково-методичної 

конференції викладачів, аспірантів і студентів Академії, яка проводиться в два 
етапи: 1етап – як факультетські конференції студентського наукового товариства; 
2 етап – як науково-методична конференція викладачів, аспірантів та студентів 
Академії.  Програма роботи конференції налічує 15 тематичних секцій, на яких 

було заслухано близько 397 доповідей (297 – доповіді студентів), та опубліковані 
267 тез у двох томах (у співавторстві зі студентами  – 223 тези).  

В Академії проводяться міжкафедральні круглі столи, метою яких є: 
покращення наукового потенціалу науково-педагогічних кадрів, рівня знань 
студентів, забезпечення трибуни для вільного обміну думками, стимулювання і 
підтримки їх наукової діяльності, сприяння підвищенню професійного рівня та 
ефективної самостійної роботи. 

Протягом звітного періоду науково-педагогічні працівники і студенти п’яти  

спеціалізованих кафедр факультету судноводіння Академії продовжували 

виконувати наукові дослідження з наступних напрямків: 
- «Розробка методики використання технічних систем судноводіння для 
гарантування безпеки мореплавства та точності плавання суден»; 

- «Комплексні дослідження навігаційної та експлуатаційної безпеки 

плавання суден»; 

- «Енерго- та природозберігаючі технології експлуатації суднових 

енергетичних установок»; 
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- «Особливості методики викладання природничих і технічних 

дисциплін для студентів напрямку підготовки «Морський та річковий 

транспорт»; 

- «Шляхи формування іншомовної компетенції при викладанні 
англійської мови за професійним спрямуванням у підготовці 
майбутніх спеціалістів морського транспорту». 

 Результати наукової роботи колективу факультету успішно впроваджені у 

навчальний процес.  
У КДАВТ функціонує спеціалізована вчена рада К 26.110.01 за 

спеціальностями 05.22.20 «Експлуатація та ремонт засобів транспорту» та 
05.05.03 «Двигуни та енергетичні установки» за головуванням ректора КДАВТ 

д.т.н., професора Паніна Владислава Вадимовича. За звітний період у спецраді 
було захищено 2 дисертації. 

Науковці кафедр економічного спрямування факультету економіки 

транспорту в 2015 році працювали над науковими темами:  

- «Підвищення ефективності діяльності підприємств водного 

транспорту шляхом впровадження інструментів антикризового 

менеджменту»; 

- «Вдосконалення організації обліку і контролю на підприємствах 

водного транспорту»; 

- «Розвиток перевезень водним транспортом України»; 

- «Теоретичні засади економічної діяльності підприємств водного 

транспорту в сучасних ринкових умовах». 

У березні 2012 року у КДАВТ було створено Спеціалізовану вчену раду 

щодо захисту дисертацій, поданих на здобуття наукового ступеня кандидата 
економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка і управління 
підприємствами (за видами економічної діяльності) під головуванням доктора 
економічних наук, професора, академіка Транспортної академії наук, Заслуженого 

діяча науки і техніки Коби В.Г. У спецраді в поточному році було  захищено  7 

дисертацій (6 – аспірантів Академії, з них – 4 науково-педагогічних працівники 

факультету економіки транспорту). Зв'язок наукових поколінь підтверджує той 

факт, що серед викладачів факультету майже 20 – наші випускники, з яких 11 – 

уже кандидати наук. Результати досліджень факультету були представлені на 
міжнародних та всеукраїнських конференціях, які організовували кафедри 

факультету.  
На факультеті фактично існують 3 покоління науковців і вже почало 

формуватись четверте.  
Усі ознаки наукової школи щодо економічних наукових досліджень на ФЕТ 

виконуються. Проведений аналіз результатів наукової діяльності факультету 

економіки транспорту дозволив ідентифікувати фактичну наявність наукової 
школи економічного спрямування та офіційно визнати дану наукову школу в 
межах КДАВТ.  

Науковці кафедри математики працювали в такому напрямку: 
«Дослідження методологічних основ формування математичних професійних 
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компетентностей у майбутніх фахівців напряму підготовки «Морський та 
річковий транспорт»». 

Науково-педагогічні працівники кафедри інформаційних технологій 

працювали над тематикою: «Дослідження в галузі сучасних методів 
геометричного моделювання». Успішне завершення другого етапу 

фундаментальної роботи «Дослідження властивостей NURBS-технологій 3-го, 4-

го і 5-го степенів, управління параметрами NURBS-кривих і поверхонь».  Очолює 
кафедру і керує науковою роботою доктор технічних наук, професор Бадаєв Юрій 

Іванович.  

  Кафедри юридичного факультету в звітному періоді виконували 

наукові дослідження в наступних напрямках: 

- «Удосконалення правового регулювання функціонування транспорту як 
єдиної системи в контексті завдань гармонізації вітчизняних правових норм 

з нормами міжнародного права та прав Європейського Союзу»; 

- «Актуальні аспекти сучасного розвитку цивільного, трудового та 
екологічного права»; 

- «Проблеми формування та перспективи розвитку державотворчих і 
правотворчих процесів в Україні»; 

- «Основні проблеми визначення та вдосконалення методологічної основи 

розвитку правосуддя в Україні»; 

- «Кримінально-правове, кримінологічне та адміністративно-правове 
забезпечення захисту прав людини в Україні». 

Науково-педагогічні працівники кафедри української та іноземних мов 
працювали над тематикою: «Розробка концепцій, матеріалів та критеріїв 
оцінювання знань студентів з мовних дисциплін (на базі повної середньої освіти 

та ОКР «бакалавр» з урахуванням вимог ОПП та ОКХ)». 

На кафедрі суспільних дисциплін наукова робота науково-педагогічних 

працівників проводилася за темою:   «Моряки-українці на тлі історичних пам’яток 
та у світі української історіографії Х-ХХІ ст.». 

У квітні 2015 року юридичним факультетом була проведена V Міжнародна 
науково-практична конференція «Актуальні проблеми сучасного розвитку 

цивільного, міжнародного морського і транспортного права», в якій взяли участь 
142 учасники. 

 У січні 2015 року відбулося підписання засновницьких документів щодо 

входження КДАВТ до закладу засновників наукового парку «Центр трансферу 

технологій цивільного захисту».  

Також в звітному періоді відбулося підписання договору між КДАВТ та 
Інститутом надтвердих матеріалів ім. В.М. Бакуля Національної академії наук 

України про співпрацю, а саме: щодо підготовки та виконання спільних проектів 
у наукових сферах діяльностей своїх організацій; у трансфері технологічних 

пропозицій у індустріальні компанії водного транспорту України та Європи; 

участі науковців інституту в навчальному процесі КДАВТ. 

У 2015 році збірник наукових праць КДАВТ «Водний транспорт» увійшов 
до числа видань, які індексуються в наукометричній базі даних Index Copernicus. 

Мною особисто у звітному році опубліковано такі наукові праці: 
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№ 

п/п 
Назва 

Характер 
роботи 

Вихідні дані 
Обсяг 
(стор.) 

Співавтори 

1 

Knowledge Transfer Unit in Kyiv 

State Maritime Academy after 

hetman Petro Konashevich-

Sahaydachniy 

друк 

Інтелектуальні 
технології в 
системному 
програмуванні.  
Матеріали IV 

всеукраїнської 
науково-практичної 
конференції молодих 

учених та студентів 
22-24 квітня 2015р. - 

Хмельницький: ПП 

Гонта А.С., 2015. – 

124. 

1 

O.O. 

Karpenko, 

G.M. Astafieva 

2 

Влияние геометрии 

компактного поперечно 

обтекаемого гладкотрубного 

пучка на его показатели 

друк 

ISSN 2226-8553 

Водний транспорт. 
Збірник наукових 

праць Київської 
державної академії 
водного транспорту. 
– 2015. – № 1 (22). – 

С. 6–13. 

8 

Горобец В.Г., 

Богдан Ю.А., 

Троханяк В.И. 

3 

Экспериментальное 
исследование процессов 
гидродинамики и теплообмена в 
теплообменных аппаратах 

новой конструкции 

друк 

Сучасні енергетичні 
установки на 
транспорті, 
технології та 
обладнання для їх 
обслуговування 
(СЕУТТОО-2015): 
Матеріали 6-ої 
міжнародної 
науково-практичної 
конференції, 24-25 
вересня 2015 р., м. 
Херсон / Херсонська 
держ. мор. академія. 
– Херсон: ХДМА, 
2015. – С. 127–128. 
 

2 

Горобец В.Г., 

Богдан Ю.А., 

Троханяк В.И. 

4 

Calculation of compressor 

characteristics in the presence of 

air bleed from the middle stages 

друк 

ISSN 2220-1025 

Наукові праці 
Азербайджанської 
державної морської 
академії. – Баку. 
2015, № 1. – С.24–37 

14 
Волянська 
Л.Г. 

5 

Определение температуры 

термического повреждения 
теплонапряженных 

поверхностей двигателя 
внутреннего сгорания в 
приближении «бегущей волны» 

с переменной скоростью 

Подано 

до 

друку 
статтю 

ISSN 0021-0285 

«Инженерно-

физический журнал» 

Білорусія, м. Мінськ, 

що зареєстрована під 

номером 280/2015 

 

Богдан Ю.О., 

Кривошей 

Ф.О. 
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Також мною подано заявку на отримання патенту на винахід та отримано 

свідоцтво на реєстрацію авторського права на твір: 
№ 

п/п 
Назва 

Характер 

роботи 
Вихідні дані Співавтори 

1 Спосіб визначення 
реактивної тяги 

турбореактивних 

двоконтурних двигунів зі 
змішуванням потоків 

Заявка на 
патент на 
винахід 

Заявка № 

а201502860 від 

30.03.2015 

Волянська Л.Г. 

2 Комп’ютерна програма 
«Морський тренажерний 

навчальний комплекс» 

Свідоцтво 

про 

реєстрацію 

авторського 

права на твір 

Свідоцтво 

№58712 

від19.02.2015 

Горбань А.В., 

Носовський А.М., 

Корнієцький О.В., 

Чуйко О.О. 

 

 
 

6. Забезпечення організації навчального процессу відповідно до 

Державного стандарту України ISO 9001-2009 

 

У 2015 році в Академії діяла система управління якістю щодо: 

- надання освітніх послуг, пов’язаних з одержанням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста та 
магістра; 

- підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації фахівців водного 

транспорту та робітничих професій. 

Відповідність її вимогам ДСТУ ISO 9001:2009 (ISO 9001:2008)) «Системи 

управління якістю. Вимоги» підтверджена Сертифікатом на систему управління 
якістю, зареєстрованим у Реєстрі Системи сертифікації УкрСЕПРО “19” січня 
2011 р. №UA 2.036.05712-11. 

 

7. Забезпечення погодження з Міністерством освіти і науки України 

кандидатур, які пропонуються вченою радою вищого навчального закладу 

для призначення на посади проректорів 

 

Призначення на посади проректорів здійснено за погодженням їх 

кандидатур з Міністерством освіти і науки України.  

 

8. Забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з особливими 

потребами 

 

Студентам, які є дітьми-інвалідами та інвалідами 1-3 груп та 
чорнобильцями, призначається соціальна стипендія. Всього станом на 01.01.2015 

студентів-інвалідів в КДАВТ – 3 особи, у КМРФ КДАВТ – 15 осіб,  у КТТК 

КДАВТ – 3 особи, студентів-чорнобильців у КМРФ КДАВТ – 1 особа. 



 23 

У КДАВТ працюють 12 співробітників, що є інвалідами 2 та 3 груп, із них: 4 

– чорнобильці, 8 – за загальним захворюванням. У КМРФ КДАВТ – 2 інваліди  3 

групи – за загальним захворюванням, у КТТК КДАВТ – 1 інвалід  3 групи – за 
загальним захворюванням. 

Права й законні інтереси осіб з особливими потребами забезпечуються 
згідно з чинним законодавством. 

 

9. Забезпечення стійкого фінансово-економічного становища 

навчального закладу та ефективного управління його майном 

 

У КДАВТ протягом звітного року забезпечувалися сталі показники 

фінансового стану за рахунок цільового використання коштів загального та 
спеціального фондів державного бюджету за всіма видами діяльності. 

  

10. Забезпечення додержання умов Колективного договору, Статуту 

навчального закладу 

 

У 2015 році виконанню умов Колективного договору приділялась належна 
увага. Стан виконання Колективного договору контролювався спільною комісією 

адміністрації й профкому. Питання про це двічі розглядалося на розширених 

засіданнях профкому співробітників. Випадків невиконання чи неналежного 

виконання умов Колективного договору не встановлено.  

Випадків невиконання Статуту Академії у 2015 році не виявлено. 

Питання про внесення змін і доповнень до Статуту Академії та 
Колективного договору розглядалося на конференції трудового колективу 

Академії 21.12.2015 р., де  розглянуті зміни і доповнення були затверджені.  
 

11. Забезпечення захисту інформації, що складає державну, службову та 

комерційну таємницю відповідно до Законів України «Про державну 

таємницю» та «Про інформацію» 

Відповідно до наказу Міністерства освіти та науки України від 16.07.1999 р. 

№ 022 у Київській державній академії водного транспорту імені гетьмана Петра 
Конашевича-Сагайдачного працює режимно-секретний відділ,  підпорядкований 

безпосередньо ректору академії, у складі двох посадових осіб.  

Діяльність Відділу здійснюється згідно з Конституцією України, Законами 

України «Про державну таємницю» а також інших нормативних документів та 
інструкцій відповідних підрозділів Міністерства освіти та науки України та СБУ. 

Виконуючи наказ МОН України, наказом ректора Академії затверджений перелік 
посадових осіб КДАВТ, які допускаються до роботи з документами «Для 
службового користування». 

У зв’язку з переміщеннями та замінами у керівному складі Академії згідно з  
наказом МОН від 18.03.2015 р. № 319 та наказом ректора № 10-ДСК/рсв від 

06.12.2011 р. «Про організацію роботи з документами за грифом «Для службового 

користування» та з документами конфіденційної інформації, що є власністю 

держави, наказом від 01.04.2015 № 16-04-104/з доведено до відома цих осіб 



 24 

Перелік службової інформації, що є власністю держави у системі Міністерства 
освіти та науки України». 

Наказом ректора затверджений порядок використання, зберігання і 
знищення печаток та штампів у КДАВТ та її структурних підрозділах, склад 

комісії для перевірки документів з грифом «Для службового користування», а 
також наявності печаток, штампів і бланків суворої звітності.  Цим же наказом 

затверджений «Перелік посадових осіб КДАВТ, які персонально відповідають за 
облік і зберігання печаток, штампів і бланків суворої звітності». Контроль за 
виготовленням, зберіганням, використанням та знищенням всіх печаток та 
штампів покладається на режимно-секретний відділ. 

Відповідно до Положення про порядок підготовки матеріалів, призначених 

для відкритого опублікування, та експертної оцінки щодо  можливості публічного 

розповсюдження результатів наукової діяльності у пресі та інших засобах масової 
інформації наказом ректора від 14.04.2015 р. № 05-04-118/з створена експертна 
комісія, яка проводить експертну оцінку на наявність конфіденційної інформації, 
що є власністю держави. У своїй роботі комісія користується документом «Звід 

відомостей, що становлять державну таємницю», затвердженого наказом СБУ від 

12.08.2005 р. № 440 та змінами до нього. 

Режимно-секретний відділ сприяє проведенню експертної оцінки, 

контролює правильність оформлення актів. 
 

12. Забезпечення дотримання законодавства, вживання заходів щодо 

вдосконалення управління навчального закладу, зміцнення фінансово-

господарської, трудової дисципліни 

 

Прийом на роботу та звільнення з роботи у звітному періоді (2015 р.) 

здійснювалися відповідно до чинного законодавства про працю. 

Працівники Академії приймались на роботу за трудовими договорами, 

контрактами або на конкурсній основі. 
За звітний період на роботу до Академії було прийнято 86 осіб, звільнено 86 

осіб, із них: 

 - за власним бажанням – 47 осіб; 

 - у звязку з закінченням строку трудового договору – 35 осіб; 

- за згодою сторін – 4 особи; 

Правове положення працівників Академії регламентується Посадовими 

інструкціями, які встановлюють функції, права, обов’язки й відповідальність 
посадових осіб. 

У випадках виявлення порушень трудової й виконавчої дисципліни, винні у 
встановленому порядку притягувались керівництвом Академії до дисциплінарної 
і матеріальної відповідальності. 

 

13. Забезпечення виконання навчальних планів і програм, дотримання 

структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни 
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Виконання навчальних планів і програм гарантувалося необхідним для 
цього матеріально-технічним та навчально-методичним забезпеченням, складом 

науково-педагогічних працівників та навчально-допоміжного персоналу кафедр. 

Штати в Академії формувалися відповідно до нормативів чисельності 
науково-педагогічного, навчально-допоміжного та обслуговуючого персоналу і 
розрахунків педагогічного навантаження. 

 

14. Забезпечення створення в кожному структурному підрозділі і на 

кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог 

законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих 

законодавством про працю 

 

Робота з охорони праці в Академії здійснюється відповідно до «Положення 
про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-виховного процесу в 
закладах освіти», затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 року № 

563. 

В Академії та її структурних підрозділах систематично проводяться 
навчання з пожежної безпеки. Перед зимовими та літніми канікулами зі 
студентами проводяться інструктажі-бесіди на теми: «Пожежна безпека», 

«Електробезпека», «Поведінка на водоймах», «Поведінка при використанні 
піротехнічних виробів», «Поводження з підозрілими предметами». 

У звітному році здійснювалися в повному обсязі періодичні медогляди 

викладачів, співробітників і студентів Академії. 
Усі викладачі, співробітники та студенти Академії отримують пільги, 

передбачені чинним законодавством України. 

Відпустки працівників надаються згідно із затвердженим графіком.  

У звітному році оновлені всі інструкції з охорони праці для всіх лабораторій 

та кабінетів. Розроблене і затверджене наказом від 12.08.15 р. за № 06-04-38/з 
«Положення про організацію роботи з охорони праці учасників навчально-

виховного процесу в Академії». 

 

15. Забезпечення виконання показників ефективності використання 

державного майна та його збереження і раціонального використання 

бюджетних коштів, а також показників майнового стану навчального 

закладу, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України від 19 

березня 1993 р. №203, у редакції постанови КМУ від 26 липня 2001 р. №883 

 

Використання державного майна та його збереження у 2015 році 
виконується відповідно до деяких нормативно-правових актів МФУ та згідно з 
наказом МФУ від 25.11.2014 №1163 згідно національних положень (стандартів) і 
методичних рекомендацій в державному секторі та положення про облікову 

політику. 
 

Показники ефективності використання державного майна і прибутку, 

тис. грн. (станом на 01.10.2015 р.) 
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Сплати податків і зборів ( обов’язкових платежів ) до бюджетів – 308,1 

тис.грн. (ПДВ, податок на землю). 

Збори ( внески) до державних цільових фондів 16197,4 тис. грн., у тому 

числі на : 
- прибутковий податок – 4650,8 тис. грн. 

- єдиний соціальний внесок – 11546,2 тис. грн. 

У 2015 р. студенти-отримувачі повернули цільові пільгові державні кредити 

та відсотки за користування ними на суму 5,5 тис. грн. 

 

Було проведено визначення справедливої вартості будівель та споруд, тому 

показники майнового стану підприємства на сьогодні 504732,3 тис. гривень; 

 З них: 

 

1. Необоротні активи             499440,3 тис. грн., 

 у тому числі основні фонди: 

- залишкова вартість        308964,5 тис. грн.; 

- знос, відсотків                190475,5 тис. грн. – 61,9; 
- нематеріальні активи             163 тис. грн. 

2. Оборотні активи                         5292 тис. грн., 

у тому числі:          
- запаси                                    870,3 тис. грн.;    

- дебіторська заборгованість 85,5 тис. грн., врахована в платежах 

наступного місяця за звітним, оскільки є поточною.  

3. Кредиторської заборгованості немає. 
 

 16. Забезпечення своєчасності розрахунків з підприємствами, 

установами та організаціями, банками та іншими організаціями 

 

Розрахунки з підприємствами, установами та організаціями, банками та 
іншими організаціями проводяться вчасно. 

 

17. Забезпечення цільового та ефективного використання коштів 

загального та спеціального фонду державного бюджету (станом на 

01.10.2015р.) 

 

Надходження в 2015 році за всіма джерелами та програмами склали 95,9 

млн. грн.  

Фінансування за рахунок загального фонду склали 19,6 млн. грн.  

Кошти із загального фонду державного бюджету надходили своєчасно і в 
межах виділених лімітів. 

За загальним фондом державного бюджету витрати на заробітну плату 
склали 9,6  млн. грн., нарахування на заробітну плату – 3,4 млн. грн. Витрати на 
комунальні послуги в 2015 році склали 0,4 млн. грн. Витрати на виплату стипендії 
склали за рік 5,8 млн. грн. 
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Надходження спеціального фонду склали 76,3 млн. грн. – з них 

оприбутковані земельні ділянки на суму 43,5 млн. грн. 

 

18. Забезпечення своєчасного і повного внесення платежів, 

обов’язкових внесків до державного бюджету, виконання кошторисів доходів 

та видатків навчального закладу, недопущення виникнення заборгованості з 

заробітної плати, за спожиті енергоносії і комунальні послуги та дотримання 

споживання їх у межах доведених лімітів 

 

 Виконання кошторисів доходів та видатків здійснювалось виключно в 
межах фактичних надходжень за загальним та спеціальним фондами. 

 Усі обов’язкові внески до державного бюджету сплачувались своєчасно і 
станом на 01.10.2015 року заборгованості немає, але існує інша заборгованість за 
іншими видатками. З нашого боку проводяться всі необхідні заходи щодо 

недопущення заборгованості. 
 

 19. Забезпечення дотримання встановленого законодавством порядку 

обслуговування і використання бюджетних коштів, укладення договорів 

оренди нерухомого майна, закріпленого за навчальним закладом на праві 

оперативного управління та своєчасність розрахунку за ними 

 

Укладання договорів оренди нерухомого майна в КДАВТ відбувалось 
відповідно до вимог чинного законодавства, за згодою з Міністерством освіти і 
науки України. Орендодавцем виступає Фонд державного майна України, 

оскільки згадане майно є державною власністю. КДАВТ є балансоутримувачем 

переданого в орендне користування нерухомого майна. Існує заборгованість 
орендарів за орендними та супутніми платежами, яка на сьогоднішній день 
погашається шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок. Передача 
в оренду приміщень та їх використання не перешкоджають навчальному процесу 

та безпечній роботі закладу. 
  

20. Вживання заходів щодо запобігання проявам корупції та 

хабарництва у навчальному закладі 

 

Проводилися відповідні заходи щодо запобігання проявам корупції та 
хабарництва у навчальному закладі, зокрема: двічі на рік анонімне анкетування 
студентів денної та заочної форм навчання; оперативні наради з викладачами 

факультетів перед початком заліково-екзаменаційних сесій, бесіди з головами та 
членами предметних та атестаційних комісій перед вступною кампанією; участь 
представників громадських організацій і представників студентського 

самоврядування в роботі приймальної комісії; постійне спілкування зі 
студентським активом, контроль правильності ведення документації тощо. 

На виконання постанови Кабінету Міністрів України від 04.09.2013 р. №706 

«Питання запобігання та виявлення корупції», наказу МОН України від 

14.10.2013 р. № 1432 «Про утворення (визначення) підрозділу (особи) з питань 
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запобігання та виявлення корупції» та з метою підвищення ефективності 
здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції наказом КДАВТ від 

02.12.2013 р №30-04-403/з призначено Герштмана Ю.В., начальника юридичного 

відділу, уповноваженою особою з питань запобігання та виявлення корупції. 
З метою забезпечення належного контролю за ходом сесій у 2014/2015 і 

2015/2016 навчальних роках та оперативного реагування на можливі факти 

порушень і зловживань, а також надання інформації і методичної допомоги на 
виконання наказу МОН України від 28.11.2014 р. № 1406 визначено 

консультативний телефон «Зимова екзаменаційна сесія 2014/2015 навчального 

року» в Міністерстві та «Телефон довіри» в Академії. 
 

21. Забезпечення складання в установленому порядку річного 

кошторису доходів і видатків навчального закладу та подачу його на 

затвердження до Міністерства, а також своєчасне подання фінансової та 

статистичної звітності, необхідної інформації про майновий стан 

навчального закладу 

Кошториси надходжень і видатків у 2015 році складалися та подавалися на 
затвердження до Міністерства освіти і науки України в терміни, встановлені 
чинним законодавством. Фінансова та статистична звітність складалась з 
урахуванням всіх вимог чинного законодавства і подавалася своєчасно. 

 

22. Щорічне звітування перед органами громадського самоврядування 

навчального закладу про результати своєї діяльності на займаній посаді. 

Звітування перед органами громадського самоврядування про результати 

своєї діяльності на займаній посаді 

 

     Упродовж року ректор регулярно інформував колектив академії про різні 
аспекти та результати своєї поточної роботи на засіданнях Вченої ради, ректорату, 

зборах працівників і студентів академії та її структурних підрозділів, а також на 
Конференції трудового колективу академії 21 грудня 2015 року. У звітній 

інформації зазначались вагомі управлінсько-розпорядчі заходи щодо реалізації 
пріоритетних напрямків розвитку академії, зокрема: 

- забезпечення сталого функціонування академії як навчально-наукового 

комплексу безперервної ступеневої підготовки фахівців для водного 

транспорту України. Попри складнощі в роботі фінансовий стан установи 

протягом року був стабільним, заробітна плата працівникам і стипендія 
студентам, аспірантам виплачувалась вчасно і в повному обсязі. Державне 
замовлення з прийому студентів виконане повністю. Загальний склад 

контингенту студентів залишається стабільним, а кількість студентів-
іноземців і аспірантів суттєво зросла; 

- проведення комплексу робіт із вдосконалення матеріально-технічної, 
навчальної й кадрової бази установи;  

- на належному рівні проведення громадських заходів з відзначення 103-ї 
річниці заснування академії, державних, професійних і студентсько-

молодіжних свят; матеріальне і моральне заохочення кращих працівників, 
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студентів та ветеранів навчального закладу, оновлення наочної інформації 
про академію; 

- забезпечення в повному обсязі потреб іногородніх студентів місцями в 
гуртожитках та надання допомоги студентам інших ВНЗ м. Києва щодо 

тимчасового розміщення в гуртожитку академії; 
- проведення процедур захисту кандидатських дисертацій у двох 

спеціалізованих вчених радах з профільних спеціальностей академії; 
- організація успішного виконання комплексного плану виховної роботи зі 
студентами, здійснення культурно-масових, спортивно-оздоровчих, 

військово-патріотичних, культурно-побутових, профілактичних, рекламно-

пропагандистських заходів; 
- розвиток міжнародного співробітництва академії шляхом участі в 
міжнародних форумах та укладання угод про співпрацю з іноземними ВНЗ 

Литви, Угорщини, Австрії та ін., а також реалізації міжнародного проекту 
ТЕМПУС по трансферу змісту освіти. 

 Конференція трудового колективу Академії вирішила (Протокол засідання 
конференції трудового колективу КДАВТ від 21 грудня 2015 р): 

1. Схвалити звіт ректора Паніна В.В. про виконання контракту з 
Міністерством освіти і науки України за 2015 рік та п’ять років 
перебування на посаді. 

2. Вважати роботу ректора Паніна В.В. по виконанню контракту з 
Міністерством освіти і науки України, забезпечення сталого 

функціонування та розвитку Академії у 2015 році та за п’ять років 
перебування на посаді задовільною. 

 

 

 

Ректор                    В.В. Панін 

 

 

 


