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ВСТУП
Державний університет інфраструктури та технологій (далі – ДУІТ)
створений

на

базі

Державного

економіко-технологічного

університету

транспорту та Київської державної академії водного транспорту імені гетьмана
Петра Конашевича-Сагайдачного розпорядженням Кабінету Міністрів України
29 лютого 2016 р. №151-р та наказом МОН України 06.05.16 №486.
Відповідно до зазначеного Наказу Міністерства освіти і науки України
виконання обов’язків ректора покладено на Паніна Владислава Вадимовича.
В. о. ректора Панін Владислав Вадимович приступив до виконання
обов’язків з 01.07.2017р. Освіта – вища, доктор технічних наук, професор. У
1978

р.

закінчив

механічний

факультет

КІІЦА

за

спеціальністю

«Експлуатація літальних апаратів та двигунів» і отримв кваліфікацію
інженера-механіка. Кандидат технічних наук з 1987 року.
У 2003 році захистив докторську дисертацію.
Вчене звання професора кафедри «Авіаційних двигунів» присвоєно 21
жовтня 2004 року номер атестата ПР №003060.
Загальний стаж науково-педагогічної роботи – 38 років у вищих закладах
освіти III-IV рівня акредитації.
Має більше 150 друкованих праць, з них 5 – підручників та 18 навчальних
посібника з грифом Міністерства освіти та науки України у співавторстві, 5
авторських свідоцтв і більше 10 патентів, 3 монографії.Підготував 3 кандидатів
наук. Лауреат Державної премії України в галузі науки і техніки, Заслужений
діяч науки і техніки України.
Коротко наводжу інформацію про результати діяльності у 2017 році.
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
Підготовка фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (за
першим ОКР «Бакалавр»), здійснювалась у трьох інститутах Університету за
наступними спеціальностями та напрямами підготовки:
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська
справа

та

страхування»,

073

«Менеджмент»,

075

«Маркетинг»,

076

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність», 081 «Право», 121 «Інженерія
програмного

забезпечення»,

122

«Комп’ютерні

науки

та

інформаційні

технології», 141 «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка», 151
«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 271 «Річковий та
морський транспорт»,

273 «Залізничний транспорт», 275.01 «Транспортні

технології (на морському та річковому транспорті)», 275.02 «Транспортні
технології (на залізничному транспорті)», 6.030401 «Правознавство», 6.030504
«Економіка підприємства», 6.030507 «Маркетинг», 6.030508
кредит»,

«Фінанси

і

6.030509 «Облік і аудит», 6.030601 «Менеджмент», 6.050101

«Комп’ютерні науки», 6.050103 Програмна інженерія,

6.050202

«Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології», 6.050702
«Електромеханіка», 6.070101 «Транспортні технології», 6.070104 «Морський та
річковий транспорт», 6.070105 «Рухомий склад залізниць», 6.070108 «Залізничні
споруди та колійне господарство».
Підготовка фахівців на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти (за
першим ОКР «Бакалавр») за спеціальністю 271 «Річковий та морський
транспорт» та за напрямом підготовки 6.070104 «Морський та річковий
транспорт» здійснювалась

також у Миколаївському факультеті морського і

річкового транспорту ДУІТ та Дунайському факультеті морського і річкового
транспорту ДУІТ.
Підготовка фахівців на другому (магістерському) рівні вищої освіти
здійснювалась у трьох інститутах Університету за спеціальностями:
051 «Економіка», 071 «Облік і оподаткування», 072 «Фінанси, банківська
справа та страхування», 073 «Менеджмент», 081 «Право», 121 «Інженерія

3

програмного

забезпечення»,

141

«Електроенергетика,

електротехніка

та

електромеханіка», 151 «Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології,
271 «Річковий та морський транспорт», 273 «Залізничний транспорт», 275.02
«Транспортні технології (на залізничному транспорті)», 281 «Публічне
управління та адміністрування».
Підготовка фахівців ОКР «Спеціаліст» (завершується в поточному
навчальному році) здійснювалась у Київському інституті водного транспорту
імені гетьмана Петра Конашевича0Сагайдачного та Інституті управління,
технологій та права за спеціальностями:
271 «Річковий та морський транспорт», 051 «Економіка», 071 «Облік і
оподаткування», 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».
Усього в ДУІТ станом на 01.10.2017 р. на першому та другому рівнях вищої
освіти велась підготовка 5608 фахівців (2361-денна, 3247-заочна ф.н.), у тому
числі: 4272 бакалаврів (1844-денна, 2448-заочна ф.н.) за 15 спеціальностями, 990
магістрів (477-денна, 513-заочна ф.н.) за 10 спеціальностями та 346 спеціалістів
(40-денна, 306-заочна ф.н.) за 4 спеціальностями.
Серед штатних науково-педагогічних працівників Університету – 36 доктори
наук, 36 професори, 144 –доценти, 205 кандидати наук. Серед науковопедагогічних пра-цівників, що працюють на умовах сумісництва, 15 – доктори
наук, 8 - професори та 33 – доценти, 39 - кандидати наук. В Університеті
функціонує 39 кафедр, 19 з яких очолюють доктори наук, професори (доценти).
У складі викладачів Університету – 15 академіків і членів-кореспондентів
Транспортної академії України.
В організації навчального процесу Університет орієнтується на новітні
технології навчання, комп’ютеризацію навчального процесу та на реаліза-цію
власних

програм

безперервної

підготовки

(професійної,

економічної,

комп’ютерної та ін.).
Згідно з Концепціями освітньої діяльності Університету та розвитку
Університету на 2017 – 2020 роки основними проблемами, що вирішують-ся у
різних напрямах діяльності, є:
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• створення принципово нової сучасної інфраструктури Університету,
впровадження інноваційних технологій навчання;
• забезпечення впровадження європейських стандартів вищої освіти, серед
яких власні досягнення і традиції;
• проведення моніторингу потреб і місткості ринку праці фахівців;
• впровадження внутрішніх і зовнішніх гарантій якості освітньої діяль-ності;
• проведення реконструкції навчальних корпусів;
Вирішення цих та інших проблем дозволяє зробити навчальний процес більш
динамічним, економічним і підпорядкованим стратегічній меті, якою для
Університету є: підготовка фахівців, перепідготовка і підвищен-ня кваліфікації
спеціалістів галузі, адже свою соціальну місію Університет вбачає у тому, щоб
готувати фахівців, які дійсно потрібні на ринку праці, принесуть користь
державі, водному, залізничному та іншим видам транспорту, реалізують себе в
професійній кар’єрі, забезпечать сумлінною працею гідні матеріальні та
соціальні умови свого існування.
Заходи з ліцензування, акредитації та реформування Академії
У 2017 році в Університеті була проведена велика робота з ліцензування
спеціальностей за якими ведеться підготовка фахівців, у тому числі:
Проліцензовано 15 спеціальностей першого (бакалаврського) рівня, 10
спеціальностей

другого

(магістерського)

рівня,

4

спеціальності

ОКР

«Спеціаліст», 7 спеціальностей третього (освітньо-наукового) рівня.
Крім цього проліцензовано підготовку фахівців ОКР «Молодший
спеціаліст» у відокремлених структурних підрозділах Університету за 9
спеціальностями.
Створено кафедру «Електрообладнання та автоматики суден» на
факультеті експлуатації технічних систем на водному транспорті Київського
інституті водного транспорту та кафедру «Природничо-технічних та інженерноматематичних дисциплін на Дунайському факультеті морського та річкового
транспорту» .
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Міжнародна діяльність
У 2017 році Університет успішно завершив виконання проекту Програми
ТЕМПУС «Центри передачі знань – від прикладних розробок і обміну
технологічно-підприємницькими ноу-хау до розробки міждисциплінарних
модулів навчальних програм» (Knowledge Transfer Unit – From Applied Research
and

Technology-Entrepreneurial

Know-How

Exchange

to

Development

of

Interdisciplinary Curricula Modules).
Партнерство проекту складали 6 вищих навчальних закладів України та 5
європейських університетів. Проект дозволив створити в університеті Центр
трансферу знань; обладнати його необхідною офісною технікою та 3-D
принтерами. Участь у проекті допомогла розширити науково-технічну
співпрацю між європейськими університетами, налагодити академічні зв’язки
між викладачами та наукрвцями університетів-партнерів, що дозволило
підвищити рівень викладання та проведення науково-дослідних робіт в
університеті.
З лютого по травень 2017 році 3 студенти факультету «Судноводіння»
пройшли навчання у Литовській Морській Академії (далі – ЛМА) у рамках
підписаної угоди про академічну мобільність за програмою Європейського
Союзу Erasmus+, а також один викладач взяв участь у програмі обміну для
викладачів Erasmus+ Staff mobility for Teaching. Успішне виконання студентами
університету

європейських

навчальних

програм

дозволило

досягти

домовленості між ЛМА та ДУІТ щодо організації академічної мобільності для
студентів на 2018 рік і надалі.
ДУІТ, як правонаступник КДАВТ є членом таких міжнародних
організацій:

Міжнародної

Асоціації

Морських

Балтійської Міжнародної Морської Ради

Університетів

(IAMU),

(BIMCO). Важливою є плідна

співпраця університету з організацією співдружності залізниць (ОСЗ) та
Міжнародним союзом залізниць (МСЗ).
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Університет плідно співпрацює з Міжнародною Морською організацією
(IMO), впроваджуючи в освітній процес розроблені нею стандарти та
рекомендовані практики.
У липні 2017 році університет був представлений на студентському
форумі Міжнародних морських університетів у м. Лондоні (Велика Британія,
12-13 липня, 2017 р.) в якому взяли участь представники 30 країн світу.
Делегатом від

Київської державної академії водного транспорту виступив

Михайло Сохарєв - студент факультету «Судноводіння», який взяв участь в
обговоренні важливих питань на тему: «Мотивація, робота та виснаження
моряків".
У 2017 році 16 представників професорсько-викладацького складу
університету пройшли стажування в закордонних вищих навчальних закладах:
Литва – 1 особа, Об’єднані Арабські Емірати– 9 осіб, Греція – 2 особи,
Чехія – 2 особи, Польща – 3 особи, Кіпр – 1 особа.
Протягом 2017 року університетом було підписано 5 Угод про співпрацю з
вищими навчальним закладами та освітніми установами, які спрямовані на
розвиток двосторонньої співпраці та партнерства, налагодження обміну
студентами, викладачами, проведення стажувань студентів та інших можливих
заходів

(програм

академічної

мобільності),

започатковують

програми

подвійних дипломів з університетами Польщі та Італії.
На кінець 2017 року в університеті навчаються 264 студентів-громадян
іноземних держав, а також 11 іноземних громадян готуються до вступу в
університет у Центрі довузівської підготовку ДУІТ. На сьогднішній день в
університеті навчаються представники 11 країн світу.
За результатами вступної кампанії 2017 року на навчання до університету
зараховано 66 іноземних громадян.
У 2017 році в ДУІТ відбувся перший випуск іноземних слухачів
Підготовчого відділення університету.
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Ведеться акивна виховна робота з іноземними студентами: зустрічі з
адміністрацією Університету та з представниками Посольств,

екскурсії до

музеїв, міст України, тематичні заходи, присвячені видатним історичним подіям
у житті України.
Іноземні студенти активно беруть участь у студентському житті
університету, залучаються до студентських спортивних змагань, культурних
заходів, концертів, благодійних ярмарок, свят тощо.
У 2017 університетом подана проектна пропозиція для участі у Програмі
розвитку

лідерського

потенціалу

університетів

України

(за

підтримки

Британської Ради в Україні), основна мета якої - сприяння реформуванню
сектора вищої освіти шляхом розвитку лідерського потенціалу університетів
України. Ціллю Проекту є розробка і початок впровадження Стратегії
інтернаціоналізації ДУІТ.
Університет бере участь у Всеукраїнському конкурсі «Морська справа 2018» для студентів факультету «Судноводіння» та «Експлуатація технічних
систем на водному транспорті». В результаті конкурсного відбору 30
переможців отримають гранти на поїздку в липні 2018 року до Греції (м. Афіни)
для участі в головній профільній виставці.
Досягнено домовленість з представниками Китайської народної республіки
та Київського національного університету імені Тараса Шевченка про створення
філіалу «Інституту Конфуція» на базі Університету, що дозволить не тільки
розширити кругозір студентів та викладачів, а й вивчати китайську мову
безпосередньо з носіями мови.
Встановлено

партнерські

відносини

з

провідними

судноплавними

компаніями світу. Укладено угоди про проходження практики студентами з
такими

міжнародними

компаніями:

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
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мерітайм сервісез", БСМ Крюінг Сервіс Центр, Вілсон Крю, Марлоу Навігейшн,
ООО "Вивал Марин Меннинг" та іншими.
Адміністрацією організовано низку зустрічей студентів з представниками
компанії Columbia Shipmanagement Ukraine.
Заходи по вдосконаленню матеріально-технічної бази Академії
Загальна площа будівель Університету складає 50560,8 м2, у тому числі
учбово-лабораторних будинків 35534,2 м2, гуртожитків 15026,6 м2.
У 2017 році здійснено комплекс заходів із вдосконалення матеріальнотехнічної бази університету. Зокрема:
Для комп’ютерного класу (вул. Огієнка, 19) закуплено 10 сучасних
комп’ютерів та 4 сучасних комп’ютери для відділів Університету, також були
придбані комплектуючі частини для оновлення комп’ютерів, а для факультету
експлуатації технічних систем та факультету судноводіння придбано по одному
ноутбуку. Були придбані інтерактивні комплекси (проектор + інтерактивна
дошка) для Інституту залізничного транспорту, Відділу міжнародних зв’язків та
факультету експлуатації технічних систем, для аудиторії № 313 придбано
навчальне обладнання (хімічні реактиви та демонстраційні прилади).
Для ДФМРТ також придбані сучасні комп’ютери в кількості 2 штук.
Для

КТК

придбано

навчальне

обладнання

(хімічні

реактиви

та

демонстраційні прилади) і спортивний інвентар.
Придбано 4 водонагрівачі для господарських потреб в навчальний корпус
по вулиці Кирилівська, 9.
В Університеті функціонує «Студентське містечко», яке координує
тимчасове забезпечення житлових, побутових, культурних та інших послуг для
студентів.
Всі іногородні студенти забезпечені місцями в гуртожитках. Надання
житлового місця в студентських гуртожитках Університету та розподіл ліжкомісць відбувався відповідно до Положення про поселення та проживання в
гуртожитках.
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1.

В гуртожитках проводиться:
− перевірка технічного стану житлових та побутових приміщень та усунення
виявлених недоліків;
− робота зі студентською радою гуртожитку, обговорення стану дотримання
мешканцями Правил внутрішнього розпорядку та інших нагальних
питань;
− підготовка та проведення загальних зборів мешканців гуртожитку;
− підготовка та проведення дисциплінарних комісій;
− перевірка санітарного стану кімнат та облік власних електричних приладів
мешканців;
− проведення виховних бесід зі студентами;

2.

Укладено договір оренди між РВ ФДМУ по м. Києву та ФОП Прокопенко

С. В., розміщення оператора та провайдера телекомунікацій, який надає послуги
з доступу до мережі Інтернет (гуртожиткок №3, вул. Солом’янська,20).
3.

В гуртожитку №3 (вул. Солом’янська, 20) проведена реконструкція

електричної щитової та теплообмінника.
4.

В гуртожитку №2 (пр-т Відрадний, 52а) встановлено електричні

водонагрівачі у кількості 16 одиниць.
5.

Проведено роботи по монтажу системи відеоспостереження в гуртожитку

№1 (вул. Оленівська,25).
Господарська діяльність.
Пріоритетним напрямом роботи всіх служб адміністративно- господарського відділу Університету у 2017р. було спрямовано на зміцнення матеріально-технічної бази, підготовку закладу до навчального року та до роботи в
осінньо-зимовий період. В Університеті створено матеріально-технічну базу,
яка відповідає вимогам державного стандарту і дозволяє повноцінно здійснювати навчально-виховний процес на достатньо високому рівні.
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Забезпечення господарськими службами навчально-виховної роботи в Університеті у 2017 році проводилось відповідно до вимог навчально-виховного
процесу та планів розвитку матеріально-технічної бази.
Основними завданнями у минулому році було утримання матеріальнотехнічної бази в належному експлуатаційному стані і подальший її розвиток з
метою створення нормальних умов для навчальної та наукової діяльності,
забезпечення належних соціальних умов для студентів і співробітників Університету. Спільними зусиллями ректорату, господарських служб і всього
колективу Університету ці завдання виконувалися.
1. Тендерним комітетом ДУІТ було проведено 41 засідання щодо закупівлі
товарів та послуг для Університету, оприлюднені в системі електронних
закупівель ProZorro 137 звітів про укладені договори щодо закупівлі товарів та
послуг.2. Постійно діючою комісією щодо визнання технічного стану будівель, споруд
та інженерних мереж протягом півріччя було проведено 4 засідання. Комісією
було проведене обстеження об’єктів ДУІТ за адресами вул. Кирилівська, 9, вул.
Оленівська,25, пр-т. Героїв Сталінграду,2. Солом’янська,20 та Солом’янська,20
б, вул.Лукашевича,19 та вул.Котельникова,29/18 Було визначено перелік
першочергових ремонтних робіт та включено їх до проекту кошторису на 2018р.
3.

За результатами роботи Комісії по обстеженню зелених насаджень було

укладено договір з Київським комунальним об’єднанням зеленого будівництва
та експлуатації зелених насаджень міста «Київзеленбуд» на видалення
аварійних та сухостійних насаджень.
4.

На виконання Наказу МОН від 06.05.2016р. №486 був підготовлений і

переданий до Міністерства на затвердження передавальний Акт по КДАВТ.
5.

В зв’язку з реорганізацією укладено нові договори з постачальниками на

отримання комунальних послуг ДУІТ та структурними підрозділами в м.Києві
та м.Миколаєві (водопостачання, водовідведення, тепло-енерго-газопостачання,
телекомунікаційні

послуги,

на

технічне

обслуговування

системи

відеоспостереження, на ремонт та обслуговування кондиціонерів, прання
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білизни, дезінфекція, вивіз побутового сміття, мовне та пожежне оповіщення,
обслуговування вузла обліку теплової енергії, по забезпеченню охорони
приміщень, водовідведення стічних вод).
6.

Отримано Витяги з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно

про реєстрацію права власності за адресами: вул. Кирилівська, 9, вул.
Кирилівська, 11 (навчальний корпус літ. А і літ. Б), пр-т. Героїв Сталінграду, 2,
вул. Вінницька, 10, вул. Солом’янська, 20 та вул. Солом’янська, 20 б.
7.

Отримано Витяги з Державного земельного кадастру про земельну

ділянку за адресами: в м. Києві: вул. Кирилівська, 9, вул. Оленівська, 25, пр-т.
Героїв Сталінграду, 2, в м. Миколаєві: вул. Морехідна, 2, вул. Спортивна, 17.
8.

В зв’язку з реорганізацією та приєднанням ДЕТУТ проведена робота по

підготовці відповідної документації та отримані Витяги з Державного
земельного кадастру про земельну ділянку за адресами: вул. Лукашевича, 17, 19,
вул. Брюлова, 8, вул. М.Котельникова, 29/18, вул. Новопольова, 95.
9.

Розпочата робота по оформленню права власності на будівлі в м. Києві:

вул. Лукашевича, 17, 19, вул. Брюлова, 8, вул. М.Котельникова, 29/18, вул.
Новопольова, 95 та в м. Миколаєві.
10.

Підготовлені документи та здані для отримання Витягу з Державного

земельного кадастру про земельну ділянку за адресами: в м. Києві: вул.
Вінницька, 10, вул. Солом’янська, 20 та вул. Солом’янська, 20 б.
11.

На виконання наказу МОН від 29.07.2016 р. № 909 надано запити до всіх

структурних підрозділів ДУІТ та сформовано й подано інформацію за III-IV
квартали 2017 року, за формою «Майно 2» до МОНУ та лист від 05.01.2017 р. №
01/5-02 щодо щоквартальної звітності про використання державного майна.
12.

Укладено договір оренди між РВ ФДМУ по м. Києву та ФОП Прокопенко

С. В., (м. Київ, вул. Солом’янська, 20, 4 кв.м.), розміщення оператора та
провайдера телекомунікацій, який надає послуги з доступу до мережі Інтернет.
13.

Внесено зміни до договорів оренди державного нерухомого майна (№

7030/1 від 31.12.2014р.) з Інспекцією з питань підготовки та дипломування
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моряків та з ФОП Кодимський С.К.( № 4665 від 03.12.2009р.), пов’язаних зі
зміною площі оренди.
14.

Проведене обстеження зелених насаджень на території ДУІТ ( вул.

Кирилівська, 9, вул. Оленівська, 25).
15.

Укладений договір на обслуговування пожежної автоматики.

16.

Виконані необхідні електро- та телефономонтажні роботи в головному

корпусі Університету.
17.

Здійснювались поточні ремонтні роботи в аудиторіях та лабораторіях з

метою приведення їх в належний санітарно-технічний стан.
18.

Укладено

договори

щодо

переоформлення

вхідної

групи

електрообладнання на новий навчальний заклад за всіма адресами ДУІТ.
19.

Проведена заміна електрообладнання в щиті силовому за адресами: вул.

Новопольова, 95 та вул. Лукашевича, 19.
20.

Проведено поточні ремонти каб. № 104, № 301,№ 302 з відновленням

паркетного покриття в навчальному корпусі вул. Лукашевича,19.
21.

Проведено ремонт даху навчального корпусу по вул. Лукашевича, 19.

22.

Проведено поточні ремонти каб.№ 214 та даху за адресою: вул.

Ползунова, 6.
23.

Проведено ремонти ауд. № 301, № 302, коридору навчального корпусу за

адресою: вул. Котельникова № 29/18.
24.

Проведені роботи по забезпеченню технічного обслуговування приладів

обліку водопостачання та водовідведення в навчальному корпусі КТТК.
25.

Проведено капітальний ремонт покрівлі актової зали та господарчого

блоку КМРФ.
25.

Проведено роботи по монтажу системи пожежної сигналізації у

приміщенні головного корпусу (вул.Кирилівська,9).
26.

Проведено монтаж системи охоронної сигналізації в аудиторіях головного

корпусу Університету, КМРФ та гуртожитку №1 по вул. Оленівська,25.
27.

Проведено роботи по монтажу системи відеоспостереження в гуртожитку

(вул. Оленівська,25)
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28.

Укладено договори та проводяться підготовчі роботи для встановлення

системи контролю доступу у приміщення головного корпусу ДУІТ.
29.

Проведена прочистка каналізаційних мереж та очищення оглядових

колодязів за адресою: пр-т. Героїв Сталінграду, 2.
30.

Укладено договори та проводяться підготовчі роботи для проведення

капітального ремонту приміщень редакційного відділу, тамбура 1, тамбура 2 та
площадок сходів цокольного поверху, приміщень коридора 2-го та 3-го поверхів
головного корпусу ДУІТ.
31.

Укладено договори на придбання та встановлення металопластикових

вікон в навчальних корпусах КТТК та КМРФ.
32.

Укладено договори та проводяться підготовчі роботи для проведення

поточного ремонту навчальних аудиторій КТТК та КМРФ.
33.

В головному корпусі ДУІТ встановлено електричні водонагрівачі у

кількості 4 одиниці.
Орендні відносини
Протягом 2017 року було укладено та продовжено двадцять чотири
договори оренди, шість з яких передано в орендне користування з метою
розміщення організацій що надають освіті послуги та вісім для задоволення
соціально-побутових потреб, а саме, розміщення їдалень, об’єктів з продажу
канцелярських товарів, поліграфічної продукції та ксерокопіювальної техніки
для надання послуг студентам та розміщення операторів та провайдерів
телекомунікацій, які надають послуги з доступу до мережі Інтернет студентів у
гуртожитках.
Завдяки передачі в орендне користування майна, що обліковується на
балансі Державного університету інфраструктури та технологій, установою
отримано 1958608 грн. 55 коп орендної плати, компенсовано комунальні
витрати, пропорційно до орендованої площі на загальну суму 333363 грн. 43
коп., а також, відповідно до договорів оренди проводяться косметичні ремонти у
приміщеннях що орендуються.
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В подальшому є пропозиція продовжити тенденцію з передачі в орендне
користування приміщень Університету для задоволення соціально-побутових
потреб: їдалень (буфетів), оскільки, не всі корпуси та структурні підрозділи
забезпечені харчуванням для студентів, а також не надаються послуги з
ксерокопіювання та продажу канцелярських товарів, що необхідні для
навчального процесу.
Організація навчально-виховної роботи зі студентами
Організація і контроль проведення виховної роботи зі студентами в
навчальному процесі та у позанавчальний час здійснювались у відповідності до
принципів Болонської декларації, Закону України “Про вищу освіту”, наказів та
інструктивно-методичних листів Міністерства освіти і науки України, концепції
національного виховання студентів університету, комплексного плану основних
заходів виховної роботи зі студентами на навчальний рік та інших інструктивнорозпорядчих документів університету.
Протягом другого півріччя 2017 р. був реалізований комплекс заходів
організації виховного впливу на студентів університету, зокрема:
- контроль
документів,

що

за

складанням
регулюють

і

оновленням

навчально-виховну

організаційно-розпорядчих
роботу

в

університеті;

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 і матеріального стимулювання кращих
студентів університету за активну громадську, навчальну, спортивну, науководослідну роботу;
- організація

та

участь

у

проведенні

масових

заходів

колективу,

присвячених календарним, професійним, студентсько-молодіжним, спортивним
святам;

15

- сприяння участі студентів, здібних до науково-дослідної роботи, в роботі
наукових студентських гуртків кафедр та підготовці їх виступів на секціях
науково-практичної конференції університету, міських, республіканських та
міжнародних конференціях, конкурсах, олімпіадах;
- організація профілактичної роботи серед студентів щодо запобігання
правопорушенням, боротьби зі шкідливими звичками, утвердженню здорового
способу життя. Застосування профілактичних заходів, громадського впливу на
порушників дисципліни в навчальному процесі і гуртожитках, залучення їх до
громадської роботи;
- організація підготовки публікацій в засобах масової інформації про
діяльність, досягнення і масові заходи університету (газети “Освіта України”,
«Університетський вісник» та ін.);
- організація співпраці з соціальними службами, відділами сім’ї, молоді та
спорту Подільської, Оболонської районних і Київської міської державних
адміністрацій, Студентською профспілковою асоціацією м. Києва, Українською
профспілкою працівників річкового транспорту, ВГО «Студентська республіка»
та ін.

у проведенні культурно-виховної і спортивно-масової роботи зі

студентами;
- забезпечення участі студентського активу у громадських і культурних
заходах, що організовувались за сприяння Міністерства освіти і науки України,
Київської міської державної адміністрації та інших державних і громадських
організацій (конференції, виставки, фестивалі та ін.).
-

забезпечення участі самодіяльного театру-студії університету «Райдо» в

міських, республіканських та міжнародних конкурсах і фестивалях.
Заходи виховної роботи планувались та проводились за безпосередньої участі
студентського активу університету - Ради студентського самоврядування,
профспілкового комітету студентів і аспірантів, студентських рад гуртожитків.
За сприяння в.о. ректора упродовж року в університеті відбулась низка
позапланових спортивних, благодійних і просвітницьких заходів, зокрема
інтелектуально-спортивний захід (квест) за участю збірних команд всіх
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факультетів, турнір з боулінгу, збір благодійних коштів і закупівля ігрового
інвентарю, канцтоварів, солодощів і фруктів для дитячого будинку у Вінницькій
області, наукові конференції, присвячені видатним подіям в історії України
(спільно із Спілкою офіцерів України), республіканський чемпіонат з
баскетболу пам’яті майстра спорту міжнародного класу М. Баглія та ін.
Координація діяльності студентського самоврядування
Протягом другого півріччя 2017 р. в.о. ректора приділялась відповідна
увага питанням співпраці та координації роботи адміністрації університету з
самоврядними організаціями студентів, передусім з Радою студентського
самоврядування, профспілковим комітетом студентів і аспірантів, радами
самоврядування гуртожитків та ін., наданню їм організаційно-методичної
допомоги та матеріально-технічного сприяння, а також стимулювання їх
громадської активності. В жовтні 2017 р. були успішно проведені прямі таємні
вибори Ради студентського самоврядування університету та її голови, а також
представників студентства до складу Конференції трудового колективу ДУІТ та
Вченої

ради

університету.

Представники

громадського

студентського

самоврядування взяли участь в роботі новообраної Конференції трудового
колективу, Вченої ради, приймальної, стипендіальної

та інших комісій,

засіданнях ректорату ДУІТ. Профспілковий комітет студентів і аспірантів
забезпечував процес поселення до гуртожитків, повністю задовольнивши
потреби іногородніх студентів у житлі. Студентський актив постійно
інформувався про стан справ і перспективи розвитку університету, залучався до
організації і проведення всіх громадських заходів зі студентами в рамках ДУІТ
та його інститутів.
Для активізації громадської, наукової, мистецької, спортивної роботи
студентів

вживались

заходи

матеріального

і

морального

заохочення.

Представники студентського активу були відзначені подяками і грамотами
ректора, Подільської районної у м. Києві адміністрації, Української профспілки
працівників річкового транспорту. Кращі студенти-відмінники і активні
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учасники громадського життя колективу отримали іменні стипендії Президента
України та Верховної Ради України.
Профорієнтаційна робота
Профорієнтаційна робота – це спеціально організована діяльність всіх
структурних підрозділів та педагогічного складу ДУІТ, направлена на надання
учням підтримки в проектуванні ними варіантів продовження навчання в
нашому начальному закладі.
Головними напрямками профорієнтаційної роботи в Університеті є:
1) допомога випускникам у виборі направлення і місця майбутньої освіти та
покращення готовності абітурієнтів до соціального, професійного і
культурного самовизначення;
2) забезпечення

стабільного

щорічного

набору

абітурієнтів

на

всі

спеціальності та напрями до Університету.
Профорієнтаційна робота здійснювалась згідно затвердженим планам
профорієнтаційної роботи для всіх структурних підрозділів Університету.
З метою залучення абітурієнтів до Університету в минулому році
проводилася наступна робота:
- вивчення регіональних потреб підприємств та організацій різних форм
власності в фахівцях, яких готує Державний університет інфраструктури
та технологій;
- розробка та виготовлення рекламної продукції (флаєрів, календарів,
банерів, афіш для абітурієнтів;
- оновлення інформації на сайті про умови вступу до Університету та його
структурних підрозділів;
- розміщення інформації на сайті університету та сайтах структурних
підрозділів;
- розміщення

рекламної-інформаційних

матеріалів

у

видавництвах,

присвячених освіті;
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- участь у спеціалізованих виставках присвячених освіті, що здійснюються
МОНУ;
- участь у спеціалізованих обласних виставках у містах регіональних
областей (надання інформації про ДУІТ) учням та випускникам шкіл по
районам

Київської

області

та

районам

структурних

підрозділів

університету;
- участь у спеціалізованих виставках , присвячених освіті міського значення
(райони м. Києва);
- участь у міжнародних виставках, присвячених освіті;
- організація профорієнтаційної роботи в м. Києві та в регіонах
структурних підрозділів КДАВТ ( Кілія, Ізмаїл, Миколаїв та ін.);
- організація профорієнтаційної роботи в структурних підрозділів ДУІТ
(інститути, КМРФ, КТТК, КТК, Київське та Ізмаїльське вище професійне
училище водного транспорту);
- організація роботи

з адміністраціями ЗОСШ по організації профільного

та до профільного навчання ;
- організація

профорієнтаційної

роботи

з

випускниками

технікумів,

коледжів, які продовжують навчання за скороченим терміном на базі
освітньо-кваліфікаційного рівня молодший спеціаліст;
- організація днів відкритих дверей

для всіх структурних підрозділів

Університету;
- участь представників Університету у районних, обласних, Всеукраїнських
конкурсах, олімпіадах, конференціях, виставках, спортивних змаганнях
тощо.
З метою пошуку, відбору та підготовки до та подальшого навчання
в Університеті

діє Центр довузівської підготовки, який є структурним

підрозділом Університету.
Навчання в Центрі довузівської підготовки здійснюється за різними
формами навчання: 8-ми, 5-ти місячні підготовчі курси; суботні підготовчі
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курси, дистанційні підготовчі курси; підготовка слухачів в ліцейних класах з
поглибленим вивченням
ліцеїв,

гімназій,

фундаментальних дисциплін на базі провідних

шкіл;

групи

індивідуальної

підготовки;

підготовче

відділення для іноземних громадян; групи з поглибленим вивченням
англійської та української мов; групи,які здійснюють підготовку до
незалежного оцінювання знань.
Для слухачів Центру довузівської підготовки в звітному році було
започатковано ряд додаткових послуг: визначення потенціалу особистості
вступника,

професійних

проходження

пробного

нахилів

та

незалежного

вибору

майбутньої

тестування

із

професії;

загальноосвітніх

дисциплін із метою визначення рівня знань по окремих дисциплінах та їх
відповідності вимогам вищих навчальних закладів до вступних випробувань.
В

діяльності

Центру

довузівської

підготовки

багато

уваги

приділялося й виховній роботі зі слухачами, а саме:
- організація концертних програм, презентацій Університету для слухачів
ЦДП та випускників шкіл;
- проведення семінарів та круглих столів для слухачів ЦДП та випускників
ЗОСШ в

м. Києві та регіонах структурних підрозділів «Вибираємо своє

майбутнє»;
- організація проведення екскурсій до Університету;
- проведення семінарів з абітурієнтами з метою надання інформації про
довузівську підготовку;
- створено постійно діючий консультаційний пункт для майбутніх
абітурієнтів;
- проведення соціологічних опитувань «Престижність професії»;
В Центрі довузівської підготовки здійснювалася робота серед науковопедагогічного персоналу університету: проведення семінарів серед викладачів
університеті з метою надання інформації про організацію профорієнтаційної
роботи в Університеті, організацію роботи в системі довузівської підготовки,
ознайомлення с Правилами прийому в 2017 році.

20

2.

Забезпечення

проведення

підготовки

та

перепідготовки

педагогічних, науково-педагогічних працівників і спеціалістів навчального
закладу, їх економічного, правового й професійного навчання, включаючи
обов’язкове особисте підвищення кваліфікації або перепідготовку, але не
рідше одного разу за п’ять років
У 2017 році за пропозиціями кафедр навчально-методичним відділом
Університету складено і контролюються плани підвищення кваліфікації та
перепідготовки науково-педагогічних працівників і спеціалістів Університету з
врахуванням вимоги щодо обов’язкового підвищення кваліфікації не рідше
одного разу за п’ять років.
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 2017 році було виконане повністю.
На початковий цикл навчання (бакалаврський рівень) зараховано всього
805 осіб (332 – денна ф.н., 473 – заочна ф.н.), у тому числі 111 осіб для навчання
за рахунок коштів державного бюджету за денною та 24 особи за заочною
формою навчання
Випущено фахівців з КДАВТ у звітному році всього 1493 особи (530 –
денна ф. н., 963 – заочна ф.н.), з них навчалися за рахунок коштів державного
бюджету 223 особи (193 – денна ф.н., 30 – заочна ф.н.).
Випущено фахівців з ДЕТУТ у звітному році всього 1231 особи (559 –
денна ф. н., 672 – заочна ф.н.), з них навчалися за рахунок коштів державного
бюджету 523 особи (332 – денна ф.н., 191 – заочна ф.н.).
4.

Забезпечення

дотримання

вищим

навчальним

закладом

ліцензійних умов надання послуг у сфері вищої освіти
Кадровий
забезпечення

склад,
Академії

навчально-методичне
відповідає

та

ліцензійним

матеріально-технічне
вимогам

за

всіма
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спеціальностями (напрямами) відповідних рівнів вищої освіти (освітньокваліфікаційних 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. Наукова та науково-технічна діяльність Університету
З метою вдосконалення організації та підвищення ефективності
наукової та науково-технічної діяльності в Університеті діють науководослідна частина, відділ аспірантури та докторантури та 6 науководослідних лабораторій, які очолюють провідні науковці університету:
1. Науково-дослідна лабораторія перспективного рухомого складу і
спеціальної техніки.
2. Науково-дослідна лабораторія надійності та якості залізничної колії,
стрілочних переводів і колійних конструкцій.
3. Науково-дослідна лабораторія гальмівного обладнання.
4. Науково-дослідна лабораторія економічного аналізу та методології
бухгалтерського обліку на залізничному транспорті.
5. Лабораторія інформаційно-телекомунікаційних технологій на базі
діючих систем волоконно-оптичних мультиплексорів і 155еі системами
мультисервісного абонентського доступу НТС-1100Е.
6. Науково-дослідна

лабораторія

мобільних

систем

і

конвергенції

телекомунікацій.
Науковці та викладачі Університету беруть активну участь у Міжнародних
наукових конгресах, симпозіумах, конференціях та семінарах, які проводяться
як в Україні, так і за її межами (Білорусія, Польща, Угорщина, Словаччина).
Невід’ємною частиною наукової роботи Університету є науково-практичні
конференції, круглі столи, семінари. Університет щорічно проводить науковопрактичну конференцію молодих учених, аспірантів і студентів.
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За 2017 рр. вченими Університету виконувалися науково – дослідні роботи,
які фінансувалися за рахунок державного та спеціального фондів.
На діаграмі відображено показники кількості виконання робіт за 2017р.

Рис.1. Кількість виконаних НДР за 2017р.
А також на діаграмі на рис.2. показано обсяги фінансування виконаних
НДР за 2017 р.

Рис.2. Обсяги фінансування виконаних НДР за 2017 р.
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В Університеті, окрім науково-дослідних та дослідно-конструкторських
робіт, які фінансуються за рахунок коштів державного бюджету, ведуться
також наукові розробки за кошти замовників, основним з яких є Державна
адміністрація залізничного транспорту України.
За 2017р. Університет виконував науково-технічні розробки за такими
основними пріоритетними напрямами наукової діяльності:
Фундаментальні наукові дослідження з найбільш важливих проблем
розвитку науково-технічного, соціально-економічного, суспільно-політичного,
людського потенціалу для забезпечення конкурентоспроможності України у
світі та сталого розвитку суспільства і держави
Найважливіші проблеми фізико-математичних і технічних наук
Інформаційні та комунікаційні технології
Нові апаратні рішення для перспективних засобів обчислювальної техніки,
інформаційних та комунікаційних технологій
Суперкомп'ютерні програмно-технічні засоби, телекомунікаційні мережі та
системи. Грід- та клауд-технології
Енергетика та енергоефективність
Технології електроенергетики
Науки

про

життя,

нові

технології

профілактики

та

лікування

найпоширеніших захворювань
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт
Інноваційна спрямованість результатів наукових, науково-технічних робіт
за 2017 р. приведена в табл.1.
Таблиця 1
№

Інноваційна спрямованість результатів
наукових, науково-технічних робіт

2017

1

Подано заявок на видачу охоронних документів

9

2

Отримано охоронних документів

6
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Університет в галузі міжнародного співробітництва встановлює наукові
контакти з провідними транспортними вищими навчальними закладами СНД,
науково-дослідними установами України та інших країн, міжнародними
організаціями. На сьогоднішній день університет тісно співпрацює з
Білоруським державним університетом транспорту (м. Гомель), УкраїнськоПольським

Інститутом

Управління

(м.

Варшава),

Вищою

технічно-

економічною школою в Щецині (Польща).
В межах міжнародного співробітництва здійснюється обмін досвідом
щодо організації навчальної, науково-методичної та наукової роботи,
здійснюється

підготовка

спільних

навчально-методичних

видань,

підтримуються культурні зв`язки, планується проведення спільних наукових
конференцій, круглих столів, семінарів.
Наукова діяльність студентів є невід'ємною частиною навчального процесу.
Підготовка науково-педагогічних працівників в ДУІТ починається з першого
року студентського життя майбутнього фахівця або науковця через залучення
його до самостійної творчої дослідницької роботи шляхом участі у науковотехнічних

конференціях,

олімпіадах,

виставках,

конкурсах,

виконання

дослідницьких розділів в курсових і дипломних проектах. Найбільш обдарована
молодь бере участь у розробці науково-дослідних робіт, що фінансуються за
рахунок державного бюджету та коштів замовників на умовах оплати. Науководослідна робота, що виконується в позанавчальний час, полягає також у
підготовці студентами під керівництвом викладачів публікацій за результатами
наукових досліджень. Необхідними умовами для ефективної наукової творчості
викладачів науковців, аспірантів, докторантів університет вважає видавниче
забезпечення наукових розробок. Зацікавленості студентів сприяє можливість
стати автором першої друкованої наукової праці в університеті.
Результати наукових досліджень науковці, аспіранти та студенти мають
змогу публікувати у збірниках наукових праць серій: «Транспортні системи і
технології» і «Економіка й управління», «Історія науки і техніки», які внесені до
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переліку фахових видань України, а також серія «Водний транспорт», який
включено до наукометричної бази Index Copernicus.
Студентське

наукове

товариство щорічно

бере

активну участь

у

всеукраїнських студентських олімпіадах, науково-дослідних роботах, виставках
та є постійними призерами. В якості стимулюючих та заохочувальних заходів
виплачуються грошові винагороди за рахунок Університету.
Навчанню

основам

інноваційної

діяльності,

залученню

студентів,

аспірантів та молодих учених до винахідницької творчості в університеті
приділяється велике значення. Активізації наукової діяльності студентів та
молодих вчених в університеті сприяють функціонуючі наукові школи:
«Дослідження конструкцій колії та рухомого складу» під керівництвом д.т.н.,
професора Даніленка Е.І.; «Інтелектуальні комп’ютерні системи і мережеві
технології» під керівництвом д.т.н., професора Стасюка О.І.; «Формування
економічної

політики

держави

при

вирішенні

соціальних

проблем

транспортного комплексу» на кафедрі «Економіки, маркетингу та бізнесадміністрування» та ін.
До їх функцій, окрім організації науково-дослідної роботи, входить
створення

творчого

середовища

для

безпосередньої

підготовки

висококваліфікованих кадрів із числа найбільш обдарованих студентів.
Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів
Підготовка та постійне відтворення науково-педагогічних кадрів вищої
кваліфікації в Університеті є необхідною умовою його існування і сталого
розвитку. Система підготовки та відтворення в своїй основі відбувається через
аспірантуру та докторантуру.
Підготовка кадрів у межах цієї системи відбувається відповідно до
«Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та
доктора наук у вищих навчальних закладах (наукових установах)», що
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 та
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«Положення про підготовку науково-педагогічних і наукових кадрів», що
затверджене постановою Кабінету Міністрів України від 01.03.1999р. № 309.
Державний університет інфраструктури та технологій здійснює підготовку
кадрів вищої кваліфікації на основі Концепції розвитку персоналу Університету,
метою якої є забезпечення всіх сфер життєдіяльності закладу кваліфікованими,
активними працівниками, які спроможні вирішувати завдання стратегічного
розвитку Університету та відповідати акредитаційним вимогам для ВНЗ ІV
рівня акредитації і європейському рівню освіти.
Згідно з Концепцією основне завдання розвитку кадрової політики
Університету, пов’язане з створенням системи оновлення та покращення якісного
складу наукового і науково-педагогічного персоналу, професійної підготовки
викладачів через магістратуру, аспірантуру та докторантуру Університету та
адаптації молодих спеціалістів до найсучасніших вимог освітнього процесу.
Метою Концепції є забезпечення оптимального співвідношення процесів
оновлення і збереження кількісного і якісного професорсько-викладацького
складу, підвищення мотивації і зацікавленості викладачів Університету в
результатах своєї діяльності.
Аспірантура Університету була проліцензована у 2017 року за наступними
спеціальностями:
№

Галузь науки

п/п
1

Назва спеціальності

05 Соціальні та поведінкові 051 Економіка
науки

2

07 Управління та

073 Менеджмент

адміністрування
3

12 Інформаційні технології

122 Комп’ютерні науки та інформаційні
технології

4

12 Інформаційні технології

123 Комп’ютерна інженерія

5

27 Транспорт

271 Річковий та морський транпорт

27

6

27 Транспорт

273 Залізничний транспорт

7

27 Транспорт

275 Транспортні технології

Разом з тим в Університеті продовжує відбуватись підготовка аспірантів
за переліком наукових спеціальностей 2011 року:
№ п/п

Шифр

Назва спеціальностей

1

01.05.02 Математичне моделювання та обчислювальні методи

2

05.05.03 Двигуни та енергетичні установки

3

05.11.07 Оптичні прилади та системи

4

05.13.05 Комп’ютерні системи та компоненти

5

05.22.01 Транспортні системи

6

05.22.06 Залізнична колія

7

05.22.07 Рухомий склад залізниць та тяга поїздів

8

05.22.20 Експлуатація та ремонт засобів транспорту

9

07.00.07 Історія науки і техніки

10

08.00.03 Економіка та управління національним господарством

11

08.00.04 Економіка та управління підприємствами

Набір до аспірантури у 2017 році становив 17 осіб, з яких 12 осіб
навчається на денній формі навчання за кошти державного бюджету (відповідно
на технічні спеціальності зараховано 10 осіб, на економічні спеціальності
зараховано 2 особи.). 5 осіб навчається на заочній формі за кошти фізичних або
юричних осіб (відповідно на технічні спеціальності зараховано 2 особи, на
економічні спеціальності зараховано 3 особи).
Працевлаштування 70 % випускників аспірантури, а також значної кількості
здобувачів залишаються працювати на педагогічній роботі в Університеті.
На теперішній час в аспірантурі навчається 79 аспірантів, з яких на денній
формі навчання – 47 особи, на заочній – 32 особи. Прикріплено до кафедр
університету 10 здобувачів для роботи над дисертацією поза аспірантурою.
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Набір до аспірантури проводиться відповідно до плану держзамовлення і за
всі попередні роки план постійно виконується. Поліпшився якісний склад
контингенту вступників до аспірантури. Це відбувається тому, що відбір
кандидатів до аспірантури починається зі студентів Університету, що навчаються
на 3 – 4 курсах, через залучення студентів до участі у госпдоговірних та
держбюджетних науково-дослідних роботах, вибір тем яких орієнтуються на
майбутніх аспірантів і докторантів, і є обов’язковою умовою при захисті
дисертацій, виступаючи суттєвим чинником у підготовці кадрів вищої
кваліфікації. Також аспіранти активно приймають участь у науково-практичних
конференціях, семінарах, круглих столах.
Докторанти і аспіранти університету публікують результати наукових
досліджень публікують у наукових виданнях.
Оцінка ефективності системи підготовки науково-педагогічних кадрів
вищої кваліфікації в університеті ґрунтується на об'єктивних даних, що
співставні з аналогічними даними інших організацій та України в цілому.
У докторантурі на технічних спеціальностях навчається 3 докторанти.
6. Забезпечення організації навчального процессу відповідно до
Державного стандарту України ISO 9001-2009
У 2017 році в Університеті 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;
7. Забезпечення додержання прав і законних інтересів осіб з
особливими потребами
Права й законні інтереси осіб з особливими потребами в Університеті
забезпечуються згідно з чинним законодавством.
Студентам,

які

є

дітьми-інвалідами

та

інвалідами

1-3

груп

і

чорнобильцями, призначається соціальна стипендія.
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8.

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.
9. Забезпечення додержання умов Колективного договору, Статуту
навчального закладу
Впродовж другого півріччя 2017 року було завершено виконання
Колективних договорів КДАВТ і ДЕТУТ на 2015-2017 роки.
Стан виконання Колективних договорів контролювався спеціальними
комісіями до складу яких входили представники адміністрації та профспілкових
комітетів КДАВТ і ДЕТУТ. Питання про це розглядалося на розширених
засіданнях профкомів співробітників КДАВТ і ДЕТУТ. Випадків невиконання
чи неналежного виконання умов Колективних договорів не встановлено.
В листопаді 2017 року була створена комісія по розробці проекту
Колективного договору ДУІТ на 2018-2020 роки.
Вказаний проект Колективного договору ДУІТ пройшов обговорення в
колективах структурних підрозділів Університету та був прийнятий за основу
Конференцією трудового колективу ДУІТ, що відбулася 5 грудня 2017 року.
12 грудня відбулось урочисте підписання Колективного договору ДУІТ на
2018-2020 роки між адміністрацією і трудовим колективом ДУІТ.
Діяльність ВНЗ здійснювалась згідно затвердженого наказом МОН
України

від

10.11.2016

№

1347

Статуту

Державного

університету

інфраструктури та технологій. Випадків невиконання Статуту Університету у
2017 році не виявлено.
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10. Забезпечення дотримання законодавства, вживання заходів щодо
вдосконалення управління навчального закладу, зміцнення фінансовогосподарської, трудової дисципліни
Прийом на роботу та звільнення з роботи у звітному періоді (2017 р.)
здійснювалися відповідно до чинного законодавства про працю.
Працівники

Університету

приймались

на

роботу

за

трудовими

договорами, контрактами або на конкурсній основі.
За звітний період на роботу до Університету було прийнято 317 осіб,
звільнено 238 осіб, із них:
- за власним бажанням – 128 осіб;
- у звязку з закінченням строку трудового договору – 70 осіб;
- за згодою сторін – 21 особа;
- у звязку з реорганізацією – 17 осіб;
- у звязку зі смертю – 2 особи.
Правове

положення

працівників

Університету

регламентується

Посадовими інструкціями, які встановлюють функції, права, обов’язки й
відповідальність посадових осіб.
11.

Забезпечення

виконання

навчальних

планів

і

програм,

дотримання структурними підрозділами штатно-фінансової дисципліни
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.
12. Забезпечення створення в кожному структурному підрозділі і на
кожному робочому місці належних умов праці відповідно до вимог
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законодавства, а також додержання прав працівників, гарантованих
законодавством про працю
Робота з охорони праці в Університеті здійснюється відповідно до Закону
України «Про охорону праці», «Положення про організацію роботи з охорони
праці

учасників

навчально-виховного

процесу

в

закладах

освіти»,

затвердженого наказом МОН України від 01.08.2001 року а також інших вимог
законодавсва щодо організації робот из охорони праці, безпеки життєдіяльності
в навчальних закладах.
В Університеті створено службу з охорони праці. Згідно статті 23 Закону
України «Про охорону праці», функції цієї служби виконує інженер з охорони
праці, який пройшов від-повідну перевірку знань з питань охорони праці.
На інженера з охорони праці покладено безпосередній контроль за виконанням заходів щодо безпеки праці, опрацювання цілісної системи управління охороною праці, сприяння удосконаленню діяльності у цьому напрямі кожного структурного підрозділу.
В

Університеті

та

його

структурних

підрозділах

систематично

проводяться навчання з пожежної безпеки. У звітному році здійснювалися в
повному обсязі періодичні медогляди викладачів, співробітників і студентів
Університету.
Усі викладачі, співробітники та студенти Університетуї отримують пільги,
передбачені чинним законодавством України.
Відпустки працівників надаються згідно із затвердженим графіком.
У звітному році оновлені інструкції з охорони праці для всіх лабораторій
та кабінетів, положення про проведення навчання, інструктажів і перевірку
знань працівників з питань охорони праці, інструкції з охорони праці для
працівників за професіями та видами робіт, інструкції з безпеки життєдіяльності
для студентів, аспірантів та слухачів Університету.
13. Забезпечення виконання показників ефективності використання
державного майна та його збереження і раціонального використання
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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 2017 році
виконувалось відповідно до деяких нормативно-правових актів МФУ та згідно з
наказом МФУ від 25.11.2014 №1163, а також згідно з національними
положеннями (стандартами) і методичними рекомендаціями в державному
секторі та положенням про облікову політику.
Показники ефективності використання державного майна і прибутку,
тис. грн. (станом на 01.01.2017 р.)
Сплати податків і зборів (обов’язкових платежів) до бюджетів – 2,0
млн.грн. (ПДВ, податок на землю).
Збори ( внески) до державних цільових фондів 39 млн. грн., у тому числі: прибутковий податок – 18,4 млн. грн.
- єдиний соціальний внесок – 20,6 млн. грн.
У 2017 р. студенти-отримувачі повернули цільові пільгові державні
кредити та відсотки за користування ними на суму 9,0 тис. грн.
Показники майнового стану підприємства на сьогодні складають:
Необоротні активи

885,3 млн. грн., у тому числі основні фонди:

- залишкова вартість

546,63 млн. грн. (в тому числі незавершені

кап.інвестиції 811,5 тис. грн., незавершені роботи з реконструкції вул.Брюлова 8
624,4 тис.грн., незавершене будівництво господарської будівлі Новопольова 95
1,2 млн.грн.);
- знос, відсотків

341,6 млн. грн., 38,6%

- нематеріальні активи

281,6 тис. грн.

2. Інші необоротні активи:
- запаси

3,7 млн. грн.;

- поточна дебіторська заборгованість по орендній платі за грудень місяць.
3. Кредиторської заборгованості немає.
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14.

Забезпечення

своєчасності

розрахунків

з

підприємствами,

установами та організаціями, банками та іншими організаціями
Розрахунки з підприємствами, установами та організаціями, банками та
іншими організаціями проводяться вчасно.
15. Забезпечення цільового та ефективного використання коштів
загального та спеціального фонду державного бюджету (станом на
01.01.2018р
Надходження в 2017 році за всіма джерелами та програмами склали 151,1
млн. грн.
Фінансування за рахунок загального фонду склали 72,7 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 45,1 млн. грн., нарахування на заробітну плату – 9,7 млн. грн. Витрати на
комунальні послуги в 2017 році склали 2,9 млн. грн. Витрати на виплату
стипендії та матеріальне заохочення склали за рік 13,21 млн. грн., харчування
студентів – 1,0 млн. грн., ремонт – 33,63 тис. грн., придбання матеріалів 296,1
тис. грн. Надходження спеціального фонду склали 78,4 млн. грн.
16.

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 01.01.2018 року заборгованості немає. З нашого боку проводились всі
необхідні заходи щодо недопущення заборгованості.
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17. 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 поточна заборгованість орендарів, яка на сьогоднішній день
погашається шляхом перерахування коштів на розрахунковий рахунок. А також
існує прострочена дебіторська заборгованість по орендній платі по ВНЗ
«Національна академія управління» (вул. Вінницька 10): по оренді – 1418938,74
грн. та по комунальним платежам – 70575,71 грн. – Справи знаходяться в суді.
Передача в оренду приміщень та їх використання не перешкоджають
навчальному процесу та безпечній роботі закладу.
18.

Вживання

заходів

щодо

запобігання

проявам

корупції

та

хабарництва у навчальному закладі
Дотримання норм законності і правопорядку, боротьба з можливими проявами посадових зловживань, корупції та хабарництва – одне з головних завдань, яка виконувалося Ректором протягом звітного періоду. Для його виконання вживалися такі заходи:
– в організації виховної роботи зі студентами приділяється особлива увага
виключенню будь-яких позастатутних відносин в системі «студент-викладач»;
– залучення до цієї роботи органів студентського самоврядування;
– удосконалення методичного забезпечення самостійної роботи студентів;
– запровадження накопичувальної кредитно-модульної системи організації
навчального процесу з чітким визначенням прозорих критеріїв оцінювання;
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– розширення застосування тестових методів проміжного та підсумкового
контролю навчальних досягнень студентів;
– формування бази тестових завдань для проведення ректорського контролю та перевірка рівня залишкових знань студентів зі всіх дисциплін;
– проведення анкетування студентів з питань можливих службових зловживань з боку професорсько-викладацького складу;
– посилення акценту на боротьбу з посадовими зловживаннями, корупцією
та хабарництвом в системі управління всіма ланками діяльності університету;
– співпраця з державними контролюючими та правоохоронними органами;
– ознайомлення співробітників Університету з вимогами Закону України
«Про запобігання корупції»;
– декларування доходів керівним складом Університету;
– розробка стендів з питань запобігання та протидії корупції.
З метою запобігання проявів посадових зловживань та хабарництва під час
проведення семестрових екзаменів та вступних випробувань, дотримання норм
діяльності, визначених законодавством та нормативними актами в галу-зі
освіти, забезпечення відкритості і прозорості освітнього процесу в.о. ректора
ДУІТ видаються відповідні накази, які доводяться до відома колективу
Університету.

Ці

питання

обговорюються

на

засіданнях

Вченої

ради

Університету. Перед керівниками структурних підрозділів висувається питання
про

особистий

контроль

за

забезпеченням

недопущення

порушень

антикорупційного законодавства.
З

метою забезпечення належного контролю та оперативного реагування на

можливі факти порушень і зловживань, а також для надання інформаційної і
методичної допомоги студентам в Університеті запроваджено консультаційний
телефон довіри та поштова скринька довіри.
Професорсько-викладацький колектив, студенти та їх батьки постійно інформуються про заходи щодо запобігання проявів службових зловживань,
корупції та отримання неправомірної вигоди, які проводить МОН України. Ці
питання обговорюються на засіданнях Вченої ради Університету, вчених рад
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інститутів та засіданнях кафедр. Прозорості навчального процесу сприяють
також батьківські збори, які традиційно проводяться на факультетах зі
студентами першого та другого курсів та їх батьками.
19. 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 2017 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.
20. Звітування перед органами громадського самоврядування про
результати своєї діяльності на займаній посаді.
Упродовж звітного періоду в.о. ректора регулярно інформував колектив
ДУІТ про різні аспекти та результати своєї поточної роботи на засіданнях
Вченої ради, нарадах керівництва університету, приймальної комісії, зборах
працівників і студентів університету та його структурних підрозділів,
профспілкових комітетів працівників, студентів і аспірантів. У звітній
інформації зазначались вагомі управлінсько-розпорядчі заходи щодо реалізації
пріоритетних напрямків розвитку університету, зокрема:
забезпечення сталого функціонування університету як навчально-наукового
комплексу безперервної ступеневої підготовки фахівців для водного і
залізничного транспорту України. Попри складнощі в роботі фінансовий стан
установи

протягом

звітного

періоду

був

стабільним,

заробітна

плата

працівникам і стипендія студентам, аспірантам виплачувалась вчасно і в
повному обсязі. Університет працював у штатному режимі, приймав на
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навчання студентів-переселенців із Криму та Сходу України, а також студентівіноземців.
проведення комплексу робіт по вдосконаленню матеріально-технічної,
навчальної і кадрової бази установи. Здійснено капітальні і поточні ремонти
кількох навчальних аудиторій, кабінетів, санітарних приміщень гуртожитків,
зношених інженерних мереж водо-, тепло- і електропостачання та продовжена
заміна старих вікон на сучасні склопакети;
на належному рівні проведення планових та позапланових громадських
заходів; матеріальне і моральне заохочення кращих працівників та студентів,
запровадження логотипу університету та оновлення наочної інформації;
забезпечення в повному обсязі потреб іногородніх студентів у місцях в
гуртожитках;
проведення процедур захисту кандидатських дисертацій у спеціалізованих
вчених радах з профільних спеціальностей ДУІТ;
організація виконання комплексного плану виховної роботи зі студентами,
здійснення культурно-масових, спортивно-оздоровчих, військово-патріотичних,
культурно-побутових,

профілактичних,

рекламно-пропагандистських,

благодійних заходів.
В.О. РЕКТОРА

В.В.ПАНІН
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