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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 

У жовтні 1982 року на базі Вінницької школи підвищення кваліфікації 

працівників сільського господарства створено Вінницький філіал Української 

сільськогосподарської академії. 

5 квітня 1991 року Державною комісією при Раді Міністрів УРСР 

(наказ № 42) на базі Вінницького філіалу Української сільськогосподарської 

академії створено Вінницький державний сільськогосподарський інститут. 

Постановою Кабінету Міністрів України (наказ № 502) 16 березня 

2000 року на базі ВДСГІ створено Вінницький державний аграрний 

університет. Відповідно до рішення Державної атестаційної комісії від 9 

червня 1999 року (протокол № 21) навчальний заклад визнано акредитованим 

за статутом вищого закладу освіти IV рівня. 

Ураховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів 

діяльності Вінницького державного аграрного університету, його вагомий 

внесок у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України 

від 17 грудня 2009 року № 1070/2009 університету надано статус 

національного. Постановою Кабінету Міністрів України від 11.07.2013р. № 

546 створено Навчально-науково-виробничий комплекс «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум», засновниками якого є Вінницький 

національний аграрний університет та Інститут біоенергетичних культур і 

цукрових буряків Національної академії аграрних наук України та їх 

багаточисельні структурні навчальні, наукові, виробничі, дослідні підрозділи.  

Згідно зі своїм Статутом, затвердженим Міністерством освіти і науки 

України наказом №39 від 12 січня 2017 р., Вінницький національний 

аграрний університет є державним вищим навчальним закладом IV рівня 

акредитації (сертифікат РД - IV № 026992 від 02.07.2009 року).   
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З липня 2009 року університет 

очолює Калетнік Григорій Миколайович 

– доктор економічних наук, професор, 

академік НААН України, відмінник 

аграрної освіти, заслужений економіст 

України, лауреат Державної премії 

України в галузі науки і техніки 2011 

року, кавалер орденів «За заслуги» ІІ та 

ІІІ ступенів. 

На конференції трудового 

колективу, 20 грудня 2019 року, шляхом 

таємного голосування, Калетніка 

Григорія Миколайовича було переобрано 

Президентом університету.  

 

Вінницький національний аграрний університет – потужний 

осередок освіти і науки із сучасною матеріально-технічною базою, розлогою 

мережею філій та наукових центрів, широко відомий в Україні та за 

кордоном. 

Аграрний університет здійснює підготовку за багатоступеневою 

системою: адаптація випускників шкіл до навчання у виші, підготовка 

молодших спеціалістів, бакалаврів, магістрів, кандидатів і докторів наук. 

Університет розширює горизонти співпраці із провідними 

українськими і світовими підприємствами та установами. Адже лише у такій 

співпраці можна підготувати справжнього висококваліфікованого фахівця, 

здатного успішно конкурувати на сучасному динамічному ринку праці. 

Кращі студенти університету поглиблюють свої  теоретичні знання під 

час проходження виробничих практик та стажування у 16 навчальних 

закладах, на провідних  сільськогосподарських підприємствах Європи, США, 

Австралії.  

 

Президент Вінницького 

національного аграрного 

університету  
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ВНАУ є провідним навчальним закладом України з впровадження 

сучасних інноваційних методик організації навчального процесу, 

електронних засобів навчання, тестового контролю залишкових знань тощо. 

Електронна система управління якістю освітньої діяльності «Сократ» є 

власною розробкою університету та глобальним інформаційним базисом для 

управління навчальним процесом; електронної підтримки бібліотеки; 

репозиторію університету; науково-консультативного освітнього середовища 

університету. 

Вінницький національний аграрний університет є багатогалузевим 

закладом вищої освіти, що провадить освітню, інноваційну, наукову, 

міжнародну, культурно-просвітницьку діяльність, має розвинуту 

інфраструктуру навчальних і науково-виробничих підрозділів, сприяє 

формуванню комплексу сучасних компетенцій здобувачів вищої та фахової 

передвищої освіти, гармонійному розвитку особистості, національно-

патріотичному вихованню талановитої молоді відповідно Стратегії розвитку 

університету, Статуту університету, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України наказом від 12 січня 2017 р. №39, нормативним актам у сфері 

освіти і науки та положенням. Вінницький національний аграрний 

університету є постійним членом Вишеградської асоціації університетів 

(VUA), Асоціації університетів Чорноморського регіону (BSUN) та 

засновником Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський 

наукового-навчальний консорціум». 



6 
 

Наказом Міністра освіти і науки 

України від 23 грудня 2020 р. № 488-к  

кандидат сільськогосподарських наук, 

професор Мазур Віктор Анатолійович 

призначений вдруге на посаду ректора 

Вінницького національного аграрного 

університету, який отримав  27 жовтня 

2020 року беззаперечну підтримку 

колективу та студентства університету і 

його структурних підрозділів. За його 

кандидатуру  проголосували 93,1% від 

загальної кількості осіб, які мають право 

брати участь у виборах. 

За вагомий внесок і сумлінну 

працю ректор Мазур В.А. нагороджений 

трудовою відзнакою «Знак пошани» та знаком «Відмінник аграрної освіти та 

науки» ІІ ступеня, Почесними грамотами Міністерства аграрної політики та 

продовольства України, Вінницької обласної державної адміністрації та 

обласної ради. 

У 2021 році структура університету включає 6 факультетів: 

агрономії та лісівництва, інженерно-технологічний, технології виробництва і 

переробки продуктів тваринництва та ветеринарії; економіки та 

підприємництва, обліку та аудиту, менеджменту та права; 26 кафедр (в тому 

числі 22 випускових); військову кафедру; аспірантуру і докторантуру. 

До структури університету входять відокремлені структурні 

підрозділи: відокремлений структурний підрозділ «Технологічно-

промисловий фаховий коледж Вінницького НАУ», відокремлений 

структурний підрозділ «Могилів-Подільський технолого-економічний 

фаховий коледж Вінницького НАУ», відокремлений структурний підрозділ 

«Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну 

 

Ректор Вінницького 

національного аграрного 

університету 
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Вінницького НАУ», відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський 

фаховий коледж Вінницького НАУ», відокремлений структурний підрозділ 

«Чернятинський фаховий коледж Вінницького НАУ», Дрогобицький центр 

комплексного проектування, Науково-дослідне господарство «Агрономічне» 

та інші внутрішні підрозділи. 

У 2021 році у Вінницькому національному аграрному університеті 

навчається 9777 студентів, із них 6178 – на факультетах університету (денної 

форми навчання – 3298 студентів, заочної – 2880 студентів) та 3599 – у 

відокремлених структурних підрозділах (коледжах). 

 

Адреса університету: Вінницький національний аграрний 

університет, Україна, 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3; телефони: 

+38(0432) 56-03-13, факс 43-80-25, E-mail: office@vsau.org. 

 

 

mailto:office@vsau.org
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2. ЗВІТ ПРО ВИКОНАННЯ ЦІЛЬОВИХ ПОКАЗНИКІВ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВІННИЦЬКОГО НАЦІОНАЛЬНОГО АГРАРНОГО 

УНІВЕРСИТЕТУ ЗА 2021 Р. 

 

Збільшення частки аудиторних годин у загальній кількості 

аудиторних годин, протягом яких викладання навчальних дисциплін 

здійснюється англійською, французькою та німецькою мовами. Частка 

аудиторних годин у загальній кількості аудиторних годин на одного 

здобувача, протягом  яких викладання навчальних дисциплін  та навчальних 

практик здійснюється англійською мовою для ОПП підготовки на першому 

(бакалаврському) освітньому рівні складає 5,1%, на другому 

(магістерському) освітньому рівні складає  9%. Проведення навчальних 

курсів та навчальних практик іноземною мовою викладачами з погодинною 

оплатою праці: д.е.н., професор Гончарук І.В.; д.е.н., доцент Лутковська 

С.М.; д.е.н., доцент Пришляк Н.В.; д.е.н., доцент Логоша Р.В; д.т.н., доцент 

Севостьянов В.І.; д.т.н., професор Веселовська Н.Р.; д.с.-г. н., доцент Нейко 

І.С.; к.т.н., доцент Граняк В.Ф.; к.е.н., старший викладач Коломієць Т.В.; 

к.е.н., доцент Токарчук Д.М.; к.е.н., доцент Брояка А.А.; к.е.н., старш. 

викладач Паламаренко Я.В.; к.е.н., доцент Лепетан І.М.; к.с.-г.н., доцент 

Побережець Ю.М.; к.вет.н., доцент Фаріонік Т.В.; асистент Логінова С.О.; 

асистент Тітов Д.В.; асистент Тимошенко Є.А.; асистент Феняк Л.А. 

Збільшення кількості здобувачів вищої освіти, які брали участь у 

програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не менше 1 

місяця, за календарний рік). Кількість здобувачів вищої освіти, які брали 

участь у програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не 

менше 1 місяця, за календарний рік) складає 0,03 %. Студентка 4 курсу 

факультету технології виробництва і переробки продукції та ветеринарії  

Оксана Біла взяла участь у програмі міжнародної академічної мобільності,  

тривалістю 2 місяці (жовтень-грудень 2021 р.). в університеті Agrosup Dijon 

м. Діджон  Франції.  
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Збільшення кількості штатних науково-педагогічних та наукових 

працівників, які брали участь у програмах міжнародної академічної 

мобільності (тривалістю не менше 1 місяця, за календарний рік). 

Кількість штатних науково-педагогічних працівників, які брали участь у 

програмах міжнародної академічної мобільності (тривалістю не менше 1 

місяця) складає 4,1 %.  У 2021 році пройшли міжнародне стажування: д.е.н., 

професор Калетнік Г.М. (сертифікат №225); к.т.н., доцент Гунько І.В. 

(сертифікат №56C); д.ю.н., доцент Опольська Н.М. (сертифікат №542); к.і.н., 

доцент Піковська Т.В. (сертифікат №40); к.ю.н., доцент Маньгора Т.В. 

(сертифікат №40C); к.ю.н., доцент Правдюк А.Л. (сертифікат №544); к.т.н., 

доцент Купчук І.М. (сертифікат №15); к.і.н. Чернищук Н.В.(сертифікат 

№546); к.т.н., доцент Руткевич В.С. (сертифікат №66C); к.с.-г.н., доцент 

Скоромна О.І. (сертифікат №545); д.е.н., доцент Головня О.М. (сертифікат 

№57C). 

Збільшення кількості навчальних аудиторій, які оснащені 

мультимедійним обладнанням  або іншим спеціальним обладнанням, 

яке забезпечує виконання  функцій мультимедійного обладнання. 

Кількість навчальних аудиторій, які оснащені мультимедійним обладнанням 

складає  45%.   У тому числі: 

1)навчальні аудиторії, які мають стаціонарне мультимедійне 

обладнання (екран, мультимедійний проектор, ноутбук): 

– 68 лекційних залів і аудиторій;  

– 3 великі конференційні зали; 

– зала засідань Вченої ради університету; 

–  Центр культури та дозвілля.  

2) навчальні аудиторії, які мають стаціонарне мультимедійне 

обладнання (стаціонарні телевізійні панелі, ноутбуки, інтерактивні дошки, 

інтерактивні монітори): 

– 18 аудиторій для практичних занять; 

– Центр інноваційних технологій. 



10 
 

3) навчальні аудиторії, в яких використовуються мобільні 

мультимедійні комплекси: 

– 21 аудиторія для проведення практичних занять; 

–22 комп’ютерні класи. 

Крім того у 2021 році університет   закупив та встановив  5 зовнішніх 

екранів City lite для зовнішнього відображення навчального процесу, 

проведення виховних заходів, міжнародних наукових конференцій, захистів 

дисертацій, засідань вчених рад та іншої інформації щодо популяризації 

діяльності університету (4 екрани розміром 4,5*2,5 м; 1 екран розміром 5*3 

м). У навчальних аудиторіях встановлено 120 камер спостереження за 

веденням навчального процесу та здачі заліково-екзаменаційної сесії 

Збільшення кількості іноземців та осіб без громадянства серед 

здобувачів вищої освіти ЗВО, у тому числі громадян країн-членів ОЕСР. 

Кількість іноземців серед здобувачів  вищої освіти складає 0,27 %.  Країни 

громадянства здобувачів – Республіка Молдова, Російська федерація. 

Зменшення частки обслуговуючого (адміністративно-технічного) 

персоналу в загальній чисельності штатних посад зведеного штатного 

розпису закладу вищої освіти до визначених цільових показників. Частка 

обслуговуючого (адміністративно-технічного) персоналу в загальній 

чисельності штатних посад зведеного штатного розпису складає 55,7%. 

Запровадження комплексної автоматизації управління закладом 

вищої освіти, включаючи систему електронного документообігу.  В 

університеті з 2010 року функціонує  власне розроблена система 

автоматизованого управління «АСУ ВНАУ», право власності якої 

підтверджено патентом на розробку програмного продукту. Система включає 

100% автоматизацію електронного документообігу організації навчального 

процесу і містить такі основні блоки: АСУ «Відділ кадрів», АСУ «Деканат», 

АСУ «Студент», АСУ «Викладач». Університетом впроваджено 

автоматизовану систему планування навчального навантаження та 

формування розкладу аудиторних занять. 
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Запровадження системи ключових показників ефективності в 

контрактах заступників керівника ЗВО та керівників структурних 

підрозділів. Наказ ректора від 14.09.2021 р. №238 «Про запровадження 

системи ключових показників ефективності у Вінницькому національному 

аграрному університеті». 

Щорічне вдосконалення всіх підсистем корпоративної 

інформаційної системи управління університетом, у тому числі чинний 

комплекс персональних навчальних систем (ПНС) у межах електронної 

системи управління навчанням (Learning Management System). Навчальні 

картки навчальних дисциплін АСУ «Сократ-ВНАУ» мають 87% – 

контентний рівень та 25 % – інтерактивний рівень. АСУ «Сократ ВНАУ»  

містить навчальні картки з 2132 навчальних дисциплін підготовки бакалаврів 

з 24 спеціальностей, магістрів з 19 спеціальностей, докторів філософії 8 

спеціальностей. З них 87% мають контентний рівень, що включають силабус, 

робочу програму, конспект лекцій, презентаційні матеріали лекційних та 

практичних занять, методичні матеріали виконання практично-лабораторних 

завдань та самостійної роботи. В автоматизованому Тест-майстрі сформовано 

тестові завдання, які використовуються при автоматизованій здачі сесії. 

Наповнення карток є інтерактивним, знаходиться у вільному для студентів та 

викладачів цілодобовому online-доступі. Рівень інтерактивності включає 

фронтальні технології, технології колективно-групового навчання, 

ситуативного навчання та навчання в дискусії. Інтерактивний рівень складає 

25 %. 

Збільшення кількості проіндексованих публікацій НПП у 

виданнях, які реферуються у науково-метричних базах Web of Science та 

Scopus. Збільшення кількості проіндексованих публікацій НПП у виданнях, 

які реферуються у науково-метричних базах Web of Science та Scopus на 9,6% 

Статті, опубліковані у міжнародній наукометричній базі даних Scopus:  

2020 р. – 70 публікацій; 2021 р.  – 86 публікацій; 2020 р. h-індекс – 10;  

2021 р. h-індекс – 13. Статті, опубліковані у міжнародній 

наукометричній базі даних Web of Science: 2020 р. – 65 публікацій;  2021 р.  – 

62 публікації; 2020 р. h-індекс – 8; 2021 р. h-індекс – 11. 
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3. ОСВІТНЯ ДІЯЛЬНІСТЬ 

У Вінницькому національному аграрному університеті навчальний 

процес функціонує за принципом студентоцентрованості (studentcentered 

approach) з урахуванням сучасних інформаційних технологій та 

дистанційних методів навчання, інтерактивних прийомів і інноваційних 

педагогічних практик та орієнтується на формування гармонійно освіченої 

особистості, здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної і 

академічної мобільності, швидкої адаптації до викликів і змін у соціально-

економічній сфері, в галузях техніки, технологій, системах управління та 

організації праці в умовах сталого розвитку економіки України. Університет 

у своїй діяльності керується чинним законодавством, стандартами вищої 

освіти, наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, 

Статутом університету, наказами та розпорядженнями президента та 

ректора університету, рішеннями Вченої ради та ректорату.  

Вінницький національний аграрний університет здійснює: 

- підготовку здобувачів фахової передвищої освіти (освітній ступінь 

«Фаховий молодший бакалавр», освітньо-кваліфікаційний рівень 

«Молодший спеціаліст»); 

- підготовку здобувачів вищої освіти (освітній ступінь «Молодший 

бакалавр», «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії») денної, заочної, 

дуальної та дистанційної форм навчання; 

- підготовку офіцерів запасу; 

- підготовку громадян України до вступу на навчання в університет та 

коледжі; 

- атестує осіб з охорони праці; 

- здійснює професійну підготовку дорадників та експертів-дорадників; 

- проводить підготовку за програмами підвищення кваліфікації 

науково- педагогічних та педагогічних працівників; 

- проводить стажування науково-педагогічних та наукових 

працівників на навчальних та науково-виробничих підрозділах; 
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- проводить курсову підготовку за робітничими професіями; 

- проводить атестацію для визначення рівня володіння державною 

мовою для осіб, які зобов’язані володіти державною мовою та 

застосовувати її під час виконання службових обов’язків; 

- проводить курсову підготовку з поглиблення знань іноземною мовою. 

Освітня діяльність в університеті здійснюється відповідно до ліцензії у 

сфері  фахової передвищої освіти та ліцензії у сфері вищої освіти на рівнях 

освіти: 

 Фахова передвища освіта (фаховий молодший бакалавр) – 13 

спеціальностей; 

 Початковий (молодший бакалавр) – 6 спеціальностей (3 галузі знань); 

 Перший (бакалаврський) рівень – 24 спеціальності (12 галузей знань); 

 Другий (магістерський) рівень – 22 спеціальності (12 галузей знань); 

 Третій освітньо-науковий рівень – 8 спеціальностей (6 галузей знань). 

Освітній процес у Вінницькому національному аграрному університеті 

спрямований на формування кадрового потенціалу економіки України  

шляхом впровадження унікальних освітніх програм, надання випускникам 

конкурентоспроможних ґрунтовних теоретичних знань, практичної 

підготовки на передових підприємствах України, участі в програмах 

академічної мобільності, розвитку науково-пошукових навичок, здатності до 

постійного самовдосконалення, професійного росту в сучасних умовах 

української держави, інтеграції у світовий простір. Студентоцентроване 

навчання є центральним елементом цієї системи. Основними складовими, 

якого є широке залучення студентів до процесу формування власної 

траєкторії навчання, забезпечення якості освітніх послуг, забезпечення вимог 

та очікувань здобувачів освітніх послуг Університету. Значна увага 

приділяється використанню зручних для студента форм та методів надання 

освітніх послуг, інтерактивності, мобільності та наставництву. Організація 

освітнього процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти. 

Зміст освіти у Вінницькому національному аграрному університеті 
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визначається освітньо-професійною програмою підготовки здобувачів, 

структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами 

дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління 

освітою та університету і відображається у відповідних підручниках, 

навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а 

також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної 

діяльності. 

Освітньо-професійні програми, за якими навчаються студенти ВНАУ, 

розроблені відповідно до вимог Закону України «Про освіту» від 05.09.2017 

№ 2145-УШ (стаття 44. Акредитація освітньої програми), Закону України 

«Про вищу освіту» (стаття 10. Стандарти вищої освіти, стаття 25. 

Інституційна акредитація закладу вищої освіти). Програми оновлюються 

планово щорічно та за потреби відповідно до затверджених стандартів 

вищої освіти, пропозицій академічної спільноти, роботодавців та 

формуються у каталоги, які розміщуються на сайті університету у вкладках 

«Абітурієнту» та «Навчальна робота». 

В університеті здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за 24 

бакалаврськими освітньо-професійними програмами, 22 магістерськими 

освітньо-професійними програмами та 8 освітньо-науковими програмами.   

 

ПЕРЕЛІК ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

ІНЖЕНЕРНО-ТЕХНОЛОГІЧНИЙ ФАКУЛЬТЕТ 

1. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія». 

2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». 

3. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і 

електромеханіка». 

4. Освітньо-професійна програма  другого (магістерського) рівня  
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вищої освіти за спеціальністю 208 «Агроінженерія». 

5. Освітньо-професійна програма  другого (магістерського) рівня  

вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». 

6. Освітньо-професійна програма  другого (магістерського) рівня  

вищої освіти за спеціальністю 141 «Електроенергетика, електротехніка і 

електромеханіка». 

7. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня  

вищої освіти за спеціальністю 133 «Галузеве машинобудування». 

8. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня  

вищої освіти за спеціальністю 132 «Матеріалознавство». 

 

ФАКУЛЬТЕТ ОБЛІКУ ТА АУДИТУ 

1. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та 

страхування». 

3. Освітньо-професійна програма другого  (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

4. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 072 «Фінанси, банківська справа та страхування». 

5. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня  

вищої освіти за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування». 

 

ФАКУЛЬТЕТ АГРОНОМІЇ ТА ЛІСІВНИЦТВА 

1. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 101 «Екологія». 

2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». 

3. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 
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вищої освіти за спеціальністю 202 «Захист і карантин рослин». 

4. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство». 

5. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 205 «Лісове господарство». 

6. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». 

7. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 101 «Екологія». 

8. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». 

9. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 203 «Садівництво та виноградарство». 

10. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 206 «Садово-паркове господарство». 

11. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня  

вищої освіти за спеціальністю 201 «Агрономія». 

 

ФАКУЛЬТЕТ ЕКОНОМІКИ ТА ПІДПРИЄМНИЦТВА 

1. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 076 «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність». 

3. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 122 «Комп’ютерні науки». 

4. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». 

5. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 242 «Туризм». 
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6. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

7. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 241 «Готельно-ресторанна справа». 

8. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 242 «Туризм». 

9. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня  

вищої освіти за спеціальністю 051 «Економіка». 

 

ФАКУЛЬТЕТ МЕНЕДЖМЕНТУ ТА ПРАВА 

1. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 075 «Маркетинг». 

3. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та 

адміністрування». 

4. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 081 «Право». 

5. Освітньо-професійна програма  другого (магістерського) рівня  

вищої освіти за спеціальністю 073 «Менеджмент». 

6. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 281 «Публічне управління та адміністрування». 

7. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 081 «Право». 

 

ФАКУЛЬТЕТ ТЕХНОЛОГІЇ ВИРОБНИЦТВА І ПЕРЕРОБКИ 

ПРОДУКЦІЇ ТВАРИННИЦТВА ТА ВЕТЕРИНАРІЇ 

1. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки 
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продукції тваринництва». 

2. Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського ) рівня 

вищої освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології». 

3.Освітньо-професійна програма першого (бакалаврського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 207 «Водні біоресурси та аквакультура». 

4. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 204 «Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва». 

5. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 181 «Харчові технології». 

6. Освітньо-професійна програма другого (магістерського) рівня вищої 

освіти за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». 

7. Освітньо-наукова програма третього (освітньо-наукового) рівня  

вищої освіти за спеціальністю 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза». 

 

   

Каталоги освітніх програм підготовки магістрів та бакалаврів на 

2021-2022 навчальний рік 
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АКРЕДИТАЦІЯ ОСВІТНІХ ПРОГРАМ 

У 2021 р. Національним агентством із забезпечення якості вищої освіти 

акредитовано у ВНАУ освітньо-професійні програми  першого 

(бакалаврського) рівня вищої освіти «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» (гарант  – д.е.н., професор Сахно А.А.), «Економіка» (гарант –  

к.е.н., доцент Брояка А.А.), «Захист і карантин рослин» (гарант – к.с.-г.н., 

доцент Пінчук Н.В.) та освітньо-наукові програми третього рівня «Доктор 

філософії» «Економіка» (гарант – д.е.н., професор Калетнік Г.М.), 

«Агрономія» (гарант – д.с.-г.н., професор Вдовенко С.А.), 

«Матеріалознавство» (гарант –  д.т.н., професор Матвійчук В.А.), «Галузеве 

машинобудування» (гарант – д.т.н., професор Веселовська), «Технологія 

виробництва і переробки продукції тваринництва» (гарант – д.с.-г.н., 

професор Чудак Р.А.). Успішно акредитовано освітньо-професійні програми 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка»  (гарант – д.т.н., 

професор Стаднік М.І.) та «Агроінженерія» (гарант – д.т.н., доцент 

Цуркан О.В.) початкового рівня вищої освіти у Відокремленому 

структурному підрозділі «Ладижинський фаховий коледж Вінницького 

національного аграрного університету». 
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Робочі зустрічі під час акредитаційних експертиз освітніх програм 

ВНАУ із Експертними групами Національного агентства із забезпечення 

якості вищої освіти 
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Планові акредитаційні  експертизи  освітніх програм, 

 які будуть проведені до кінця 2021-2022 навчального року: 
 

•  перший (бакалаврський) рівень  

освітньо-професійна програма   «Комп`ютерні науки» (гарант ); 

• початковий (короткий цикл) рівень 

Відокремлений структурний підрозділ «Чернятинський фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету» 

освітньо-професійна програма «Агроінженерія» (гарант – к.т.н., доцент 

Грицун А.В.). 

 

Планові  акредитаційні  експертизи  освітніх програм  

на 2022-2023 навчальний рік 

• перший (бакалаврський) рівень  

      освітньо-професійна програма   «Маркетинг» (гарант – д.е.н., доцент  

Логоша Р.В.); 

       освітньо-професійна програма «Галузеве машинобудування» (гарант – 

к.т.н., доцент Яропуд  В.М.); 

• другий  (магістерський) рівень 

освітньо-професійна програма «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 

(Яремчук). 

• рівень фахової перед вищої освіти 

Відокремлений структурний підрозділ «Ладижинський фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного університету» 

освітньо-професійна програма «Підприємництво, торгівля та біржова 

діяльність» (гарант – Нечипоренко А.Ю.). 

 

Започатковано підготовку за освітньо-професійними програмами: 

з 2021 року 

•  перший (бакалаврський) рівень  
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освітня програма «Економіка розвитку об'єднаних територіальних громад» у 

межах спеціальності 051 «Економіка»; 

освітня програма «Менеджмент фермерського господарювання» в межах 

спеціальності 073 «Менеджмент»; 

• другий (магістерський) рівень  

освітня програма 075 «Маркетинг»; 

освітня програма 205 «Лісове господарство»; 

освітня програма «Менеджмент фермерського господарювання» в межах 

спеціальності 073 «Менеджмент». 

 

з 2022 року 

•  перший (бакалаврський) рівень  

освітня програма «Геоінформаційні технології в агроінженерії» в межах 

спеціальності 208 «Агроінженерія»; 

 

 

ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ 

 ЗДОБУВАЧІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ У 2021 Р. 

 

14 липня у Вінницькому національному аграрному університеті 

розпочалась вступна кампанія – 2021, один з найвідповідальніших моментів 

діяльності закладу вищої освіти, до якого прикута увага громадськості, 

засобів масової інформації, батьків та абітурієнтів. Головними завданнями 

приймальної комісії є надати кваліфіковану допомогу абітурієнтам у виборі 

майбутньої спеціальності, розібратися з усіма особливостями цьогорічної 

вступної кампанії, роз’яснити незрозумілі моменти, вирішити поточні 

проблеми, аби молодь могла успішно виконати умови вступу і досягти 

бажаного результату на шляху до обраної професії. 
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Під час роботи приймальної комісії 

 

Під час підготовки до вступної кампанії особлива увага приділена 

облаштуванню робочих місць та готовності працівників до прийому 

документів, забезпеченню інформаційного супроводу, а також роботі 

комп’ютерних мереж та обладнання до напруженої роботи під час вступної 

кампанії. 

     

Під час роботи приймальної комісії 

 

Важливою передумовою успіху прийому на навчання було вирішення 

актуальних питань роботи приймальної комісії: вчасність та правильність 

оформлення наказів, протоколів засідань, наявність інформації на стендах 

для абітурієнтів (про ліцензії, склад приймальної комісії, вимоги до творчих 

конкурсів, телефони «гарячої лінії», інформації щодо категорій громадян, які 

мають пільги при вступі тощо), своєчасне внесення даних про абітурієнтів до 

системи «Конкурс», наявність апеляційної комісії тощо. Успішний результат 
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вступної кампанії - 2021 дає університету підстави впевнено почувати себе 

на складному ринку освітніх послуг та забезпечує динамічний розвиток на 

перспективу, слугує його міжнародному визнанню. 

 

Зарахування за ступенем бакалавра, 1 курс, денна форма 

 
Спеціальність: 

2020 рік 2021 рік +/- 2020 р. 

бюджет контр всього бюджет контр всього всього 

«Агрономія» 44 64 108 60 68 128 +20 
«Садівництво та 

виноградарство» 
4 0 4 5 4 9 +5 

«Лісове господарство» 6 2 8 4 9 13 +5 
«Садово-паркове господарство» 4 7 11 8 3 11 0 
«Екологія» 0 38 38 3 11 14 -24 
«Захист і карантин рослин» 3 0 3 9 2 11 +8 
«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» 

13 15 28 23 7 30 +2 

«Харчові технології» 13 17 30 17 22 39 +9 
«Водні біоресурси та 

аквакультура» 
0 0 0 0 0 0 0 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза» 
5 7 12 0 1 1 -11 

«Агроінженерія» 40 29 69 32 34 66 -3 
«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

6 8 14 11 8 19 +5 

«Галузеве машинобудування» 11 8 19 12 11 23 +4 
«Професійна освіта 

(машинобудування)» 
- - - 4 0 4 +4 

«Облік і оподаткування» 0 48 48 5 24 29 -19 
«Фінанси, банківська справа та 

страхування» 
0 49 49 1 34 35 +14 

«Економіка»  2 17 19 1 19 20 +1 
«Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 
1 16 17 3 12 15 -2 

«Комп’ютерні науки» 2 17 19 7 38 45 +26 
«Готельно-ресторанна справа» 1 28 29 4 17 21 -8 
«Туризм» 0 11 11 1 14 15 +4 
«Менеджмент» (спеціалізація 

«Логістика») 
0 24 24 - - - -24 

«Менеджмент»  0 94 94 7 39 46 -48 
«Маркетинг» 1 21 22 1 23 24 +2 
«Публічне управління та 

адміністрування» 
0 5 5 1 17 18 +13 

«Право» 0 63 63 1 35 36 -27 
Всього 156 588 744 220 452 672 -72 
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Зарахування студентів 1 курсу денної форми навчання  

(в розрізі факультетів) 

Факультет 2020 р. 2021 р. +/- 2020 р. 

Агрономії та лісівництва 171 186 +15 

ТВіППТ та ветеринарії 70 70 0 

Інженерно-

технологічний 

102 112 +10 

Обліку та аудиту 97 64 -33 

Економіки та 

підприємництва 

119 116 -3 

Менеджменту та права 185 124 -61 

Всього 744 672 -72 

 

Зарахування за ступенем бакалавра, 1 курс, заочна форма 

Спеціальність: 
2020 рік 2021 рік +/- 2020 р. 
бюджет контр всього бюджет контр всього всього 

«Агрономія» 4 13 17 6 16 22 +5 
«Садівництво та 

виноградарство» 
1 0 1 0 1 1 0 

«Лісове господарство» 0 1 1 0 1 1 0 
«Садово-паркове 

господарство» 
0 0 0 0 1 1 +1 

«Екологія» 0 10 10 0 8 8 -2 
«Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» 

4 6 10 4 4 8 -2 

«Харчові технології» 0 5 5 3 3 6 +1 
«Водні біоресурси та 

аквакультура» 
0 0 0 1 0 1 +1 

«Агроінженерія» 1 7 8 4 4 8 0 
«Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка» 

2 7 9 1 6 7 -2 

«Галузеве 

машинобудування» 
1 0 1 1 3 4 +3 

«Облік і оподаткування» 0 15 15 0 6 6 -9 
«Фінанси, банківська 

справа та страхування» 
0 9 9 0 3 3 -6 

«Економіка»  0 9 9 1 4 5 -4 
«Підприємництво, торгівля 0 3 3 0 3 3 0 
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та біржова діяльність» 
«Комп’ютерні науки» 1 3 4 5 9 14 +10 
«Менеджмент»  0 18 18 2 12 14 -4 
«Маркетинг» 0 3 3 0 2 2 -1 
«Публічне управління та 

адміністрування» 
0 5 5 0 2 2 -3 

«Право» 0 18 18 1 14 15 -3 
Всього 14 88 146 29 102  131 -15 

 

Інформація про зарахування студентів для здобуття ступеня «Магістр» 

Ступінь 

2020 рік 2021 рік +/- 2020 р. 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

Денна 

ф.н. 

Заочна 

ф.н. 

Магістр 348 566 138 263 -210 -303 

 

Контингент студентів Вінницького НАУ 2021 р. 

 

Всього, 

осіб 

Денна форма  Заочна форма  

Всього Державна 

форма 

Контрактна 

форма 

Всього Державна 

форма 

Контрактна 

форма 

6178 3298 1274 2024 2880 346 2534 

 

Контингент студентів структурних підрозділів Вінницького НАУ 2021 р. 

 

Всього, 

осіб 

Денна форма  Заочна форма  

Всього Державна 

форма 

Контрактна 

форма 

Всього Державна 

форма 

Контрактна 

форма 

3599 2879 2262 617 720 378 342 

 

 

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ОСВІТНЬОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

Навчальний процес сьогодні в університеті забезпечують 266 науково-

педагогічних працівників, з них 41 доктор наук, 163 кандидатів наук. 

Переважно більшість викладачів університету мають педагогічний стаж 
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більше 15 років, середній вік викладачів становить 41 рік. Всі кафедри 

університету очолюють особи з науковими ступенями та званнями, 100 % 

випускових кафедр очолюють доктори наук та професори. 

 

Загальні показники кадрового потенціалу факультетів університету 

Назва  

факультету 
З

аг
ал

ь
н

а 
к
іл

ь
к
іс

ть
 Н

Н
П

 

%
 з

ах
и

щ
ен

н
о
ст

і  
Н

Н
П

 

В тому числі 

п
р

о
ф

ес
о
р

 
% 

С
ер

ед
н

ій
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ік
 

д
о
к

т
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р

 н
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к

 

% 

С
ер

ед
н

ій
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ік
 

д
о
ц

ен
т
 % 

С
ер

ед
н

ій
 в

ік
 

к
а
н

д
и

д
а
т
 н

а
у
к

 

% 

С
ер

ед
н

ій
 в

ік
 

Агрономії та 

лісівництва 60 75 6 10 56 6 10 52 23 38 40 39 65 37 

Інженерно-
технологічний 47 76 9 19 62 7 14 59 23 48 39 29 61 38 

Технології 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва та 

ветеринарії 

28 92 3 10 56 3 10 56 17 60 45 23 82 43 

Менеджменту 

та права 53 84 7 13 60 
1
4 

26 54 25 47 39 31 58 35 

Економіки та 

підприємництва 40 70 4 10 59 6 15 55 20 50 38 22 55 35 

Обліку та 

аудиту 27 88 3 11 53 5 18 51 18 66 34 19 70 32 

Кафедра 

військової 

підготовки 
11 - - - - - - - - - - - - - 

Всього/без зовн. 

сум. 

26
6/

24
9 

76
/7

8 

32
/2

9 

12
 

- 41
/3

8 

15
 

- 12
6/

12
1 

47
 

- 16
3/

15
8 

61 - 

 

Динамічно розвивався колектив університету у 2021 році, всі науково-

педагогічні працівники працюють над підвищенням своєї наукової 

кваліфікації та педагогічної майстерності.   
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Отримання наукового ступеня науково-педагогічними працівниками 

університету у 2021 році 

 

№ ПІБ НПП 
Отриманий науковий 

ступінь/вчене звання 
Кафедра, структурний підрозділ  

університету 

1.  
Берник Ірина 

Миколаївна 
доктор технічних наук 

Кафедра Харчових технологій та 

мікробіології 

2.  
Дюк Анна 

Андріївна 
доктор економічних 

наук 
Кафедра економіки та 

підприємницької діяльності 

3.  
Підвальна Оксана 

Григорівна 
доктор економічних 

наук 
Кафедра аграрного менеджменту та 

маркетингу 

4.  
Пришляк Наталя 

Вікторівна 
доктор економічних 

наук 

Кафедра Адміністративного 

менеджменту та альтернативних 

джерел енергії 

5.  
Фостолович 

Валентина 

Анатоліївна 

доктор економічних 

наук 
Кафедри обліку та оподаткування в 

галузях економіки 

6.  
Білокінна Ілона 

Дмитрівна 
кандидат економічних 

наук 

Кафедра Адміністративного 

менеджменту та альтернативних 

джерел енергії 

7.  
Гонтарук Ярослав 

Вікторович 
кандидат економічних 

наук 
Кафедра аграрного менеджменту та 

маркетингу 

8.  
Казьмір 

Валентина 

Анатоліївна 

кандидат економічних 

наук 

Відокремлений структурний 

підрозділ «Могилів-Подільський 

технолого-економічний фаховий 

коледж Вінницького національного 

аграрного університету» 

9.  
Коломієць Тетяна 

Вікторівна 
кандидат економічних 

наук 
Кафедра економіки та 

підприємницької діяльності 

10.  
Семчук Ірина 

Антонівна 
кандидат економічних 

наук 

Кафедра Адміністративного 

менеджменту та альтернативних 

джерел енергії 

11.  
Козяр Наталія 

Олександрівна 
кандидат економічних 

наук 

Кафедра Адміністративного 

менеджменту та альтернативних 

джерел енергії 

12.  Мацера Ольга 

Олегівна 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

Кафедра землеробства, 

ґрунтознавства та агрохімії 

13.  Мельник Марина 

Вікторівна 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

Кафедра лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та 

виноградарства 

14.  
Мордванюк 

Мирослава 

Олексіївна 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

Кафедра рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур 

15.  Тітаренко Ольга 

Михайлівна 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

Кафедра екології та охорони 

навколишнього середовища 

16.  Бубновська Ірина 

Анатоліївна 
кандидат технічних 

наук 
Навчально-науковий центр 
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17.  
Охота Юлія 

Володимирівна  
доктор філософії (спец. 

Економіка) 

Кафедра Адміністративного 

менеджменту та альтернативних 

джерел енергії 

18.  
Бурлака Сергій 

Андрійович 

доктор філософії (спец. 

Галузеве 

машинобудування) 

Кафедра електроенергетики, 

електротехніки та електромеханіки 

19.  Томашук Інна 

Вікторівна 
доктор філософії (спец. 

Економіка) 
Кафедра економіки та 

підприємницької діяльності 
 

Отримання наукового звання науково-педагогічними працівниками 

університету у 2021 році 

№ ПІБ НПП 
Отриманий науковий 

ступінь/вчене звання 
Кафедра університету 

1. 
Гончарук Інна 

Вікторівна 
професор 

Кафедра економіки та 

підприємницької діяльності 

2. 
Здирко Наталія 

Григорівна 
професор 

Кафедри обліку та оподаткування в 

галузях економіки 

3. 

Алєксєєв 

Олексій 

Олександрович 

доцент 
Кафедра екології та охорони 

навколишнього середовища 

4. 
Купчук Ігор 

Миколайович 
доцент 

Кафедра загальнотехнічних дисциплін 

та охорони праці 

5. 
Панцирева 

Ганна Віталіївна 
доцент 

Кафедра лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та 

виноградарства 

 
 

Поповнення науково-педагогічного колективу університету у 2021 році 

висококваліфікованими викладачами, науковцями 

№ ПІБ НПП 
Науковий 

ступінь 
Кафедра університету 

1.  
Яровенко 

Анатолій 

Григорович 

кандидат 

технічних 

наук 

Кафедра комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики 

2.  
Тарасова Оксана 

Сергіївна 
 

Кафедра комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики 

3.  
Виштак Віолета 

Валеріївна 
 Кафедра української та іноземних мов 

4.  
Гриньова Ольга 

Григорівна 
 Кафедра української та іноземних мов 
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5.  
Кричковський 

Вадим 

Юрійович 
  

Кафедра рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур 

6.  
Мельничук 

Максим 

Дмитрович 

доктор 

біологічних 

наук, 

професор 

Кафедра ботаніки, генетики та захисту рослин 

7.  
Козак Юрій 

Володимирович 
 

Кафедра лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та виноградарства 

8.  
Главатчук Віта 

Анатоліївна 

кандидат 

сільськогоспо

дарських наук 

Кафедра технології виробництва, переробки 

продукції тваринництва та годівлі 

9.  
Горобчук 

Володимир 

Іванович 
 Кафедра військової підготовки 

10.  
Загривий Сергій 

Володимирович 
 Кафедра військової підготовки 

 Пустовіт Андрій 

Станіславович 
 Кафедра військової підготовки 

 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ   

Освітній процес у Вінницькому національному аграрному університеті 

– це інтелектуальна, творча діяльність у сфері вищої освіти і науки, що 

провадиться у вищому навчальному закладі (науковій установі) через 

систему науково-методичних і педагогічних заходів, спрямованих на 

передачу, засвоєння, примноження і використання знань, умінь та інших 

компетентностей у осіб, які навчаються, а також на формування гармонійно 

розвиненої особистості. 

Освітній процес базується на принципах науковості, гуманізму, 

демократизму, наступності та безперервності, незалежності від втручання 

будь-яких політичних партій, інших громадських та релігійних організацій. 

Освітній процес організовується з урахуванням можливостей сучасних 

інформаційних технологій навчання, використання електронних засобів та 

систем управління навчанням, орієнтується на формування освіченої, 

гармонійно розвиненої особистості, здатної до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності та швидкої адаптації до змін і 

розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, технологій, 

системах управління та організації праці в умовах ринкової економіки. 
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Зміст освіти у Вінницькому національному аграрному університеті – це 

науково-обґрунтована система дидактично та методично оформленого 

навчального матеріалу для різних освітніх і кваліфікаційних рівнів. Зміст 

вищої освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, 

структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами 

дисциплін, іншими нормативними актами органів державного управління 

освітою та університету і відображається у відповідних підручниках, 

навчальних посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а 

також при проведенні навчальних занять та інших видів навчальної 

діяльності. 

Освітній процес спрямований на формування інтелектуального 

потенціалу шляхом розвитку особистості, здатної до постійного оновлення 

наукових знань, професійної мобільності в сучасних умовах української 

держави, інтеграції у світовий простір. Значна увага приділяється 

використанню зручних для студента форм та методів надання освітніх 

послуг, інтерактивності, мобільності та наставництву. Організація освітнього 

процесу базується на багатоступеневій системі вищої освіти. 
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У поточному році відбулось суттєве оновлення освітніх програм, 

навчальних планів спеціальностей відповідно до вимог сьогодення. Всі 

освітні програми на факультетах побудовані на компетентнісній основі 

відповідно до Національної рамки кваліфікації, стандартів вищої освіти та 

кращого міжнародного досвіду. Освітній процес на факультетах спрямований 

на формування у студентів компетентностей, передбачених освітніми 

програмами. 

  
Обговорення змісту освітньо-професійних програм підготовки 

здобувачів вищої освіти факультету агрономії та лісівництва з 

провідними керівниками підприємств галузі 

 

Питання організації навчального процесу, самостійної та виховної 

роботи студентів регулярно обговорюються на засіданнях вчених рад 

факультетів, засіданнях кафедр, на засіданнях рад стейкхолдерів, методичних 

комісій, нарадах завідувачів кафедр та старост груп. Навчальний процес на 

факультетах організовано згідно з чинними нормативними документами на 

основі стандартів освіти. 

Активну участь в організації освітнього процесу у ВНАУ беруть 

стейкхолдери факультетів. Під час зустрічей члени ради стейкхолдерів 

розглядають актуальні проблеми підготовки бакалаврів та магістрів за 

освітньо-професійними програмами та приділяють особливу увагу 

структурній та логічній побудові, переліку та обсягу обов'язкових та 

вибіркових компонентів освітньо-професійних програм. 
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Обговорення змісту освітніх програм зі стейкхолдерами  

інженерно-технологічного факультету 

 

Обговорення проходило з неприхованою зацікавленістю, із 

конкретними діловими пропозиціями, які, безумовно, знаходять 

відображення як в освітньо-професійних програмах, так і у навчальному 

процесі. 

Учасники зустрічі наголошують на важливості більш повного 

охоплення необхідних фахових компетентностей випускника, готового 

виконувати поставлені перед ним завдання роботодавцем. В якості 

рекомендацій роботодавці запропонували розширити перелік програмних 

результатів навчання шляхом оновлення освітніх компонент, а також 

збільшити тривалість навчальних і виробничих практик, що сприятиме ще 

більш якісній підготовці майбутніх фахівців.  

    

Під час обговорення робочих програм дисциплін на факультеті 

економіки та підприємництва  
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За всіма формами навчання були своєчасно складені графіки 

навчального процесу, розклади аудиторних занять, атестацій і захистів 

кваліфікаційних робіт, проходження практик студентів. В університеті 

застосовуються всі форми контролю, обов’язкові для закладів вищої освіти. 

Особлива увага приділялася семестровому (підсумковому) тестовому 

контролю. 

Відповідно до вимог сьогодення у цьому році відбулися зміни освітніх 

компонент освітньо-професійних програм усіх спеціальностей. Зокрема, на 

всіх курсах введена освітня компонента «Іноземна мова за професійним 

спрямуванням», а також міждисциплінарні курсові проєкти і сучасні 

дисципліни 

 

Формування студентами університету власної траєкторії навчання  

шляхом обрання навчальних дисциплін вибіркового блоку  

індивідуального плану на 2021-2022 н.р. 

Індивідуальна освітня траєкторія здобувачів вищої освіти у 

Вінницькому національному аграрному університеті дозволяє забезпечити 

послідовний рух студента, аспіранта до вершин професійно-особистісного 

розвитку й саморозвитку в умовах інформаційно-освітнього середовища 

закладу вищої освіти. Крім того, це поняття означає програму формування й 

розвитку життєдіяльності, зокрема особистісну, за певний проміжок часу. 

Мета індивідуальної освітньої траєкторії полягає в більш серйозній 

підготовці здобувача в межах його інтересів, підвищення його 

конкурентоспроможності на ринку праці, надання можливості отримання 

двох дипломів тощо. Вона передбачає вільний вибір студентом видів 

навчальної діяльності, а також навчальних дисциплін, які найбільше 

імпонують його побажанням і уявленням про професію, яку він обрав, коли 

вступав до вищого навчального закладу. Наявність  такого вибору в межах 

обраної спеціальності є однією з умов стабільності й узгодженості будь-якої 

навчальної системи. Це стосується як природничих, так і гуманітарних наук. 
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Індивідуальна освітня траєкторія, яка визначає особистісно-

орієнтований підхід у системі вищої освіти, за своєю суттю є загальним 

поняттям, ніж індивідуальний освітній маршрут. Водночас індивідуальний 

освітній маршрут можна презентувати у вигляді індивідуальної програми 

формування студентом професійної компетентності з урахуванням власних 

інтересів, навчальних можливостей, психологічних характеристик тощо. 

З погляду навчального процесу індивідуальна освітня траєкторія 

здобувача Вінницького національного аграрного університету визначає: 

– тематику та наукового керівника науково-практичних і науково-

дослідних робіт; 

– бази навчальних і виробничих практик; 

– тематику та керівника дипломної роботи; 

– перелік навчальних дисциплін з блоку вибіркових (не менше 25%  

кредитів ЄКТС від загального обсягу, передбаченого рівнем підготовки); 

– проходження заходів інформальної освіти, сертифікаційних курсів, 

майстер класів  для поглиблення професійних компетентностей, формування 

soft skills; 

– обрання курсів підготовки за дуальною формою навчання. 

Навчання за індивідуальною траєкторією вимагає особливої методики 

та технології її організації. Так, індивідуальні освітні траєкторії 

розробляються для кожної освітньої програми. Під індивідуальною 

освітньою програмою розуміємо освітню програму студента, що фіксує 

індивідуальну освітню траєкторію, обрану студентом із запропонованих 

(нормативних) дисциплін, а також перелік дисциплін варіативної частини 

основної освітньої програми, що пропонуються студентові на власний вибір. 

Індивідуальна освітня траєкторія визначається на весь період навчання. 

Вибір траєкторії здійснюється після зарахування студента до закладу вищої 

освіти, але не пізніше, ніж за місяць від початку занять. Використання 

принципу індивідуальної траєкторії студента дасть змогу наблизити 

навчально-виховний процес нашої держави до засад вищих навчальних 
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закладів світу.  

У процесі реалізації навчання за індивідуальною освітньою 

траєкторією самостійна інтелектуальна діяльність повинна стати основною 

на тлі традиційного підходу. За таких умов індивідуалізація програми 

навчання й персональна робота зі студентом сприятимуть активізації всіх 

механізмів сприйняття й обробки інформації (пам’ять, увага, мислення, 

емоції, індивідуальний темп і обсяг навчальної роботи), активізують 

пізнавальну діяльність студента, удосконалюють його абстрактну й 

аналітичну діяльність, мотивують активну творчу роботу. Це сприяє не лише 

реалізації індивідуальної освітньої траєкторії, а й дає змогу сформувати 

професійну особистість майбутнього фахівця. 

Процес формування індивідуальної освітньої траєкторії 

підпорядкований таким принципам: усвідомленість перспективи й 

можливість активної участі у власній освіті, гнучкість і динамічність 

освітньої системи відповідно до вимог ринку праці, індивідуалізація і 

творчий складник у роботі з викладачем. Індивідуальна траєкторія 

передбачає такі технологічні засоби реалізації: розуміння термінів на рівні 

вивчення дисципліни, мінімально допустимий освітній стандарт і варіанти 

його розширення, віртуальні тренінгові системи, модульне навчання, 

чергування різних форм роботи й атестації. 

Повноцінна реалізація розмаїття засобів забезпечення  

диференційованого навчання у закладах вищої освіти, де одночасно 

навчається від 5000 до 20000 студентів, формування багатоваріантної  

індивідуальної освітньої траєкторії, розробка індивідуальних навчальних 

планів, розкладів занять,  навчальної документації є складним організаційним 

процесом і потребує розробки нових систем автоматизації управління.  

Ураховуючи широкі можливості інформаційно-комунікаційних 

технологій  в Університеті більше 20 років функціонують АСУ «СОКРАТ», 

АСУ «ДЕКАНАТ», АСУ «Формування навчального навантаження кафедр»,  

АСУ  «Формування розкладу аудиторних занять», які є власними розробками  
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Університету. 

З метою забезпечення прав студентів щодо формування індивідуального 

навчального плану фахової підготовки та на виконання статті 62 Закону 

України «Про вищу освіту» і «Положення про порядок та умови обрання 

студентами вибіркових навчальних дисциплін Вінницького національного 

аграрного університету», здобувачі вищої освіти у Вінницькому 

національному аграрному університеті обирають до свого індивідуального 

плану навчання вибіркові освітні компоненти з блоку навчального плану «За 

вибором студента» 

   

Обрання навчальних дисциплін вибіркового блоку індивідуальних 

навчальних планів навчання студентами інженерно-технологічного 

факультету 

 

Вибір здобувачем вищої освіти навчальних дисциплін в обсязі, що 

складає не менше 25 % загальної кількості кредитів ЄКТС, створює умови 

для досягнення ними таких цілей: поглибити професійні знання в межах 

обраної освітньої програми та здобути додаткові спеціальні професійні 

компетентності; поглибити свої знання та здобути додаткові загальні і - 

професійні компетентності в межах спеціальності або споріднених 

спеціальностей і галузі знань; ознайомитися із сучасним рівнем наукових 

досліджень у інших галузях знань та розширити або поглибити результати 

навчання за загальними компетентностями. 
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Обрання навчальних дисциплін вибіркового блоку індивідуальних 

навчальних планів навчання студентами факультету обліку та аудиту 

 

Студенти отримують змогу доповнювати свій основний навчальний 

план додатковими фаховими дисциплінами, які підвищують його 

конкурентоспроможність на ринку праці і надають перевагу в майбутньому 

працевлаштуванні. Додаткові фахові дисципліни також виконують функції 

джерел знань, як провідника під час руху по освітній траєкторії. 

Цей рух супроводжується постійним самоаналізом та тісною комунікацією 

викладачів зі студентами, і сама оцінка знань тяжіє більше до накопичення 

різних завдань та видів робіт, ніж до звичного підсумкового контролю.  

У травні 2021 року Вінницький національний аграрний університет 

взяв участь   у конкурсному відборі Обласної програми розвитку 

інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти Вінницької 

області на 2021-2025 рр.  

За результатами конкурсного відбору проєкт ВНАУ «Інноваційно-

інформаційна технологія – АСУ «Формування індивідуальної траєкторії 

підготовки здобувачів вищої освіти»» (керівник проєкту – ректор 

університету, професор, к.с.-г.н. Віктор Мазур) виборов 1 місце і отримав 

грант на реалізацію проєкту у розмірі 45 тис.грн.  



40 
 

    

      Проєкт ВНАУ  «Формування індивідуальної траєкторії підготовки 

здобувачів вищої освіти» 

 

Проєкт передбачає розробку 

АСУ «Формування індивідуальної 

траєкторії підготовки здобувачів 

вищої освіти», побудованої на 

сучасних підходах формування 

індивідуальної траєкторії студентів в 

умовах динамічних змін потреб 

ринку праці; використання сучасних 

методів та моделей інформаційного 

забезпечення як основи формалізації 

освітнього простору з підготовки, 

вибору та реалізації індивідуальних 

форм навчання; створення 

інтегрального простору для 

відтворення автоматизованого планування та контролю освітнього процесу 

при запровадженні студентоцентрованого підходу, що вивільнить значні 

обсяги додаткових затрат часу для опрацювання великих обсягів інформації. 

 

 

Проректор з науково-педагогічної 

та навчальної роботи, доцент, 

к.т.н. Ірина Гунько презентує 

проєкт 
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ДУАЛЬНА ОСВІТА 

 

Міністерством освіти і науки України, Вінницький національний 

аграрний університет визначено, як заклад вищої освіти, в якому успішно 

впроваджена дуальна форма підготовки висококваліфікованих фахівців 

різних спеціальностей і освітніх програм. 

     
Підписання договору про співпрацю з ТОВ «Промислово-торговельна 

компанія «Шабо» 

 

Провідне інноваційне підприємство ТОВ «Промислово-торговельна 

компанія «Шабо», що має одну з найкращих виробничо-технологічних баз у 

Європі, рішенням Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету (ВНАУ) визнано стейкхолдером вишу. Договір про подальшу 

співпрацю та функціонування філій двох кафедр на виробництві (готельно-

ресторанної справи і туризму; виноградарства, садівництва та лісопаркового 

господарства) керівники компанії  і ВНАУ підписали 01.11.2019 року. 

Об’єднані єдиною метою – якість понад усе, вони спільно готуватимуть на 

виробничій базі потужного підприємства за сучасними технологіями 

спеціалістів, здатних успішно працювати на будь-якому підприємстві 

України чи Європи, продовжуючи його висококласні інноваційні традиції та 



42 
 

впроваджуючи власні новітні розробки. 

11 жовтня відбулась робоча нарада з керівниками виробничих 

підрозділів ТОВ «Агрофірма ШАБО» і ТОВ «Промислово-торговельна 

компанія Шабо» Карнутою О.М. та Задорожним В.В., результатом якої стало 

уточнення календарних графіків проведення практичної підготовки і програм 

дуального навчання студентів факультету агрономії та лісівництва 

спеціальності 203 Садівництво та виноградарство. Також студенти 

факультету агрономії та лісівництва мали можливість набути нові професійні 

компетенції на виробництві ТОВ «Промислово-торговельна компанія Шабо» 

– найвідомішому українському виробнику ігристого вина і коньячних напоїв. 

  

  

Проректор з науково-педагогічної та навчальної роботи Ірина 

Гунько, декан факультету агрономії та лісівництва Ігор Дідур та 

студенти факультету агрономії та лісівництва під час робочої поїздки в 

ТОВ «Агрофірма ШАБО»  
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ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА 

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА 

ВІДОКРЕМЛЕНИХ СТРУКТУРНИХ ПІДРОЗДІЛІВ – ФАХОВИХ 

КОЛЕДЖІВ ВНАУ 

Вінницький національний аграрний університет значну увагу приділяє 

професійному розвитку своїх науково-педагогічних працівників. 

Порядок, умови, форми, періодичність та процедура зарахування 

результатів підвищення кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних 

працівників університету визначаються Положенням про підвищення 

кваліфікації педагогічних, науково-педагогічних працівників Вінницького 

національного аграрного університету.  

У 2021 році пройшли підвищення кваліфікації (стажування) 96 осіб. 

 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

університету у 2019-2021 рр. 

Вид підвищення кваліфікації, 

установи 

Роки 

2019 2020 2021 

Наукове стажування в ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний 

Консорціум» 

34% 32% 8% 

Підвищення кваліфікації в закладах 

вищої освіти 
56% 22% 47% 

Стажування в закладах вищої освіти  

та наукових установах НАН, НААН 

України 

0% 14% 16% 

Стажування на провідних 

підприємствах галузі, організаціях, 

державних установах 

0% 13% 23% 

Міжнародне стажування 10% 19% 6% 
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Підвищення кваліфікації (стажування) 

науково-педагогічних працівників з 2019 по 2021 рр. 

 

 

Інформація щодо підвищення кваліфікації (стажування)  

науково-педагогічних працівників у 2021 р. 

№ Факультет Всього Планово Позапланово Не виконано 
1 Агрономії та 

лісівництва 
36 18 18 1 Липовий В.Г. 

2 Технології виробництва 

і переробки продукції 

тваринництва  та 

ветеринарії 

6 5 1 1 Сироватко К.М. 

3 Інженерно-
технологічний 

8 6 2 2 
Анісімов В.Ф. 
Єленич М.П. 

4 Менеджменту і права 16 12 4 0 - 
5 Обліку та аудиту 11 9 2 1 Корпанюк Т.М. 
6 Економіки та 

підприємства 
19 15 4 - - 

Загальна кількість 96 65 31  5 
 

З 5 по 9 квітня 2021 року 26 педагогічних працівників коледжів ВНАУ 

пройшли навчання в університеті за програмою підвищення кваліфікації 

«Діджиталізація освітньої діяльності. Педагогічні практики».  

Цифрова трансформація – це неминучий процес, що відбувається в 
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усьому світі. Високотехнологічні досягнення впроваджуються в наше життя 

нон-стоп. Відтак, педагогу необхідно вчитися постійно й паралельно з 

основною діяльністю. 

У 2021 році у Вінницькому національному аграрному університеті 

проведено підвищення кваліфікації для педагогічних працівників 

відокремлених структурних підрозділів фахових коледжів за програмою 

«Діджиталізація освітньої діяльності. Педагогічні практики». Діджиталіз – це 

усвідомлений підхід докорінного перетворення будь-яких процесів на основі 

використання цифрових технологій, зокрема, процесу забезпечення якості 

освіти здобувачів всіх рівнів. 

Програма підвищення кваліфікації розрахована на 30 годин, включає 

модулі, що охоплюють найважливіші та найактуальніші питання сьогодення, 

які є необхідною складовою забезпечення якісної підготовки майбутнього 

фахівця, а саме: удосконалення педагогічної майстерності викладача в 

сучасній системі вищої освіти, основні засади та принципи 

студентоцентрованого підходу в організації освітнього процесу, організація 

та забезпечення індивідуальної освітньої траєкторії студента, сучасні 

процеси розвитку дуальної освіти, застосування інформаційно-

комунікаційних технологій в педагогічній діяльності, формування принципів 

академічної доброчесності серед студентської молоді. 

Навчання відбувалось в очно-дистанційній формі. Проведення занять 

здійснювалось із дотриманням вимог карантинних обмежень. Одержання 

нових знань, опанування новими педагогічними практиками та ознайомлення 

з інноваційними технологіями викладання стали основними складовими 

підвищення професійної та педагогічної майстерності викладачів фахових 

коледжів ВНАУ. Підсумком для завершення підвищення професійної 

компетенції став захист випускних робіт, до підготовки яких слухачі 

підійшли сумлінно та креативно. 
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Вітальне слово президента університету,  д.е.н., академіка  

Григорія Калетніка та ректора університету, к.с.-г.н., професора 

Віктора Мазура до слухачів програми підвищення кваліфікації 

 

 

    
Лекція проректора університету з науково-педагогічної та 

навчальної роботи, к.т.н., доцента Ірини Гунько на тему: 

«Удосконалення педагогічної майстерності викладача у сучасній системі 

вищої освіти» 
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Лекція декана факультету обліку та аудиту, д.е.н., професора  

Наталії Здирко на тему: «Студентоцентрований підхід як головна 

організаційна складова освітнього процесу» 

 

        

Вручення свідоцтв про підвищення кваліфікації педагогічним працівникам 

відокремлених структурних підрозділів – фахових коледжів ВНАУ  

 

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників   

відокремлених структурних  підрозділів у 2021 р. 

№ Коледж Всього ПІБ 
1 ВСП Технологічно-

промисловий фаховий 

коледж ВНАУ 

7 Велічко В.А., Гайдайчук Н.П.,  
Мудрик Ю.М., Рудзь О.С., Семчук І.А., 

Тітенко І.М., Шуляк О.О. 
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2 ВСП Могилів-
Подільський 

технолого-
економічний фаховий 

коледж ВНАУ  

2 Папуша К.Ф., Савицька Г.М. 

3 ВСП Чернятинський 

фаховий коледж 

ВНАУ 

15 Волкотруб С.А., Волкотруб С.О., 

Горячий В.А., Дячок І.Й., Дячок Л.П., 

Кордонський В.А., Крешун А.І., 

Матеуш І.М., Нечипуренко Л.О., 

Підгаєць Л.В., Присяжнюк О.В.,  

Стефанішен М.В., Шоп'як Б.Я.,  
Ящук І.І., Ящук О.М. 

4 ВСП Ладижинський 

фаховий коледж 

ВНАУ 

2 Павловський Д.В., Тишко С.С. 

 

З 27 вересня по 8 жовтня 2021 року 19 науково-педагогічних та 

педагогічних працівників пройшли навчання за програмою підвищення 

кваліфікації «Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності» у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України за 

дистанційною формою.  

 

      

Лекції викладачів НУБіП за програмою підвищення кваліфікації 

«Інноваційна спрямованість педагогічної діяльності», 27.09-08-10.2021 р. 

 

Протягом звітного періоду 60 викладачів пройшли підвищення 

кваліфікації (стажування) за індивідуальною програмою у Вищих навчальних 
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закладах України, наукових установах НААН України та на провідних 

підприємствах і установах галузей АПК, а саме: Державній екологічній 

інспекції у Вінницькій області, Департаменті міжнародного співробітництва 

та регіонального розвитку Вінницької облдержадміністрації, Іллінецькій 

міській раді, Інституті водних проблем і меліорації НААН України, Інституті 

зернових культур НААН України, Комунальному підприємстві 

«Дендрологічний парк «Ладижинський гай», Подільській дослідній станції 

садівництва ІС НААН України, ТОВ «Агромаш-Калина», ТОВ «Біовета 

Україна», ТОВ «Лайвсток4експорт», ТОВ «Бізнес Агро Імперія». 

           

Завідувач кафедри обліку та оподаткування Олена Подолянчук  

та доцент кафедри Наталія Коваль, 

Київський національний економічний університет імені В. Гетьмана 
 

        

Завідувач кафедри ветеринарної гігієни, санітарії і експертизи  

Галина Льотка, ТОВ «Біовета Україна» 
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Доцент кафедри харчових технологій та мікробіології  

Надія Новгородська, ТОВ «Фруктона-ВН» 

 

     

Доцент кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних 

джерел енергії Ірина Фурман, Іллінецька міська рада 
 

          

Доцент кафедри екології та охорони навколишнього середовища  

Олексій Алєксєєв, Державна екологічна інспекція у Вінницькій області 
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На виконання рішення Вченої ради Вінницького національного 

аграрного університету від 24 листопада 2020 року, протокол №5, 22 

науково-педагогічним працівникам було зараховано здобуття наукового 

ступеня доктора філософії, кандидата та доктора наук, як підвищення 

кваліфікації у обсязі 180 годин (6 кредитів ЄКТС) про що видано відповідні 

сертифікати: 

       

 

В університеті діє накопичувальна система, яка передбачає можливість 

враховувати обсяги підвищення кваліфікації та інших видів професійного 

удосконалення, які здійснювались науково-педагогічними працівниками 

впродовж міжатестаційного періоду. 

 

 

Організація навчального процесу в умовах карантинних обмежень  

 

Особливістю організації навчального процесу та роботи науково-

педагогічних працівників університету у 2021-му році стало загострення 

епідеміологічної ситуації в Україні та поширення коронавірусної хвороби 

(COVID–19), що викликало необхідність тимчасового переходу на 

дистанційне навчання. 

З метою збереження здоров’я учасників освітнього процесу, уникнення 

поширення коронавірусної хвороби (COVID–19) в академічному середовищі 
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та забезпечення безперервності виконання індивідуальних планів підготовки 

студентів, аспірантів, докторантів, слухачів всіх спеціальностей, курсів, форм 

та програм підготовки, курсового навчання і підвищення кваліфікації та 

керуючись рекомендаціями Міністерства освіти і науки України 

керівництвом Вінницького національного аграрного університету було 

прийнято низку відповідних рішень, сформовано, обговорено на засіданнях 

Вченої ради університету та затверджено значну кількість розпоряджень, 

наказів, що надали можливість правильної організації навчального процесу 

та роботи науково-педагогічних, педагогічних працівників університету та 

факультету під час поширення коронавірусної хвороби (COVID-19). 

  

      

   

Проведення лекційних та практичних занять під час дистанційного 

режиму організації навчального процесу 
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Навчання проводилось у змішаному та дистанційному режимі 

відповідно до затвердженого розкладу занять, консультацій з курсового та 

дипломного проєктування. 

При оцінюванні успішності студентів ураховувалась їхня присутність 

під час проведення  відео-лекцій,  відео-практичних і  відео-лабораторних  

занять  та/або дистанційно виконаних ними завдань в он-лайн режимі з 

використанням засобів комунікації ZOOM, BigBlueButton, Google Classroom, 

Moodle, Google Диск та навчально-методичного забезпечення СУ «Сократ». 

 

Автоматизація управління освітньою діяльністю 

Планування навчального навантаження кафедр Вінницького 

національного аграрного університету здійснюється засобами програмного 

забезпечення автоматизованої системи управління навчальним процесом.  

Програмний комплекс «Автоматизована система управління 

навчальним процесом» – це кілька зв’язаних між собою програм, які 

забезпечують управління навчальною роботою університету в єдиному 

інформаційному просторі, до структури якого входять модулі, які працюють 

у середовищі  Windows (навчальний модуль) та WEB портал (відображення 

розкладу навчальних занять). Уся інформація навчальної роботи зберігається 

в загальній базі даних. 

Робота програми забезпечує можливість здійснювати планування 

навчального навантаження, формування академічних груп здобувачів вищої 

освіти, лекційних потоків студентів для вивчення окремих навчальних 

дисциплін, розкладу навчальних занять академічних груп студентів та 

можливість формування розкладу занять для науково-педагогічних 

працівників кафедр. 
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Автоматизоване формування академічних груп  

здобувачів вищої освіти університету  

 

Автоматизоване формування лекційних потоків студентів  

 

Планування навчального навантаження кафедр відбувається у повній 

відповідності з попередньо затвердженими Вченою радою університету 

навчальними та робочими навчальними планами підготовки здобувачів 

вищої освіти певної спеціальності та року навчання.  

Розподіл навчального навантаження кожного науково-педагогічного 

працівника здійснюється на кафедрі та затверджується протоколом засідання 

кафедри, після чого до програми автоматизованої системи управління 
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навчальним процесом вводяться відомості щодо викладання навчальних 

дисциплін певним викладачем кафедри.  

 

Автоматизоване формування розкладу навчального процесу 

 

Формування розкладу навчальних занять студентів здійснюється після 

введення усіх даних. Робота програми дозволяє у будь-який час переглядати 

розклад занять студентів та викладачів університету, вчасно бачити зміни в 

розкладі навчальних занять у разі звільнення науково-педагогічних 

працівників, заміщення вакантних посад (у разі зміни розподілу навчального 

навантаження між викладачами кафедр факультетів університету – протягом 

року), здійснювати зміни та уточнення навчального навантаження кафедр у 

зв’язку зі зміною контингенту студентів.   

 

 

Результати анонімного опитування студентів 

З метою моніторингу стану оцінювання здобувачами якості вищої 

освіти та відповідності організації навчального процесу підготовки 

бакалаврів програмним результатам навчання освітньої програми 

бакалаврського рівня у Вінницькому національному аграрному університеті 

постійно здійснюється анонімне опитування студентів 2-го, 3-го та 4-го 

курсів факультетів університету.  
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Результати анонімного анкетування студентів бакалаврату Вінницького 

національного аграрного університету 

1. Матеріал викладається зрозуміло, доступно, чітко, роз'яснюються 

складні питання, нові терміни і поняття, акцентується увага на головному, 

здійснюється зв’язок з іншими навчальними дисциплінами, 

використовується презентація, володіння лекційним матеріалом вільне. 

 

2. Забезпечується творчий підхід і зацікавленість до дисципліни. 

Використовуються активні методи проведення занять (дискусії, рольові 

ігри, індивідуальні та групові презентації та інше). 

 

 

11% 

27% 

Незадоволені 

Задоволені 

Дуже задоволені 
62% 

11% 

32% 
57% 

Незадоволені 

Задоволені 

Дуже задоволені 
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3. Здійснюється зворотній зв’язок (аналіз виконаних студентами завдань, 

відповідей на запитання), надається можливість задавати питання 

лекторові 

- під час читання лекції, після неї, усно, в письмовій формі та ін. 

 

4. На заняттях використовується наочність, лекційні курси насичені 

інформацією щодо досягнень вітчизняної і світової науки, застосовуються 

результати власних наукових досліджень лектора при викладанні 

дисципліни. 

 

 

 

11% 

26% 

Незадоволені 

Задоволені 

Дуже задоволені 

63% 

9% 

29% 
Незадоволені 

Задоволені 

Дуже 
задоволені 62% 
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5. Кількість навчальних матеріалів із дисципліни, що представлені в АСУ 

Сократ, є достатньою. Надані матеріали є інформативними, забезпечують 

організацію самостійної роботи студента, містять перелік рекомендованої 

навчально-методичної літератури. 

 

6. Забезпечується дотримання встановлених критеріїв оцінювання, 

вимогливості і об'єктивності в оцінці знань і умінь студентів; система 

накопичення балів є прозорою. 

 

 

 

 

 

11% 

28% 

Незадоволені 

Задоволені 

Дуже задоволені 
61% 

11% 

25% 
Незадоволені 

Задоволені 

Дуже задоволені 

64% 
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ПРОВЕДЕННЯ ВІДКРИТИХ ЗАНЯТЬ – ДІЄВА ФОРМА 

КОНТРОЛЮ ЯКОСТІ ВИКЛАДАННЯ НАВЧАЛЬНИХ КУРСІВ 

 

Постійне удосконалення методики викладання курсів, передбачених 

навчальними планами підготовки здобувачів вищої освіти університету 

насамперед супроводжується проведенням відкритих занять та організацією 

їх  взаємовідвідування науково-педагогічними працівниками. 

Відкриті заняття та їх взаємовідвідування науково-педагогічними 

працівниками є однією з основних форм методичної роботи кафедри та 

викладачів університету, що має на меті вдосконалення методики проведення 

занять, підвищення їхньої педагогічної майстерності, обміну досвідом 

роботи, що проводиться з метою активізації творчої професійної діяльності, 

стимулювання безперервної фахової та загальної освіти викладачів, якісної 

роботи, підвищення відповідальності за результати навчання здобувачів 

вищої освіти, а також важливим методом у системі управління вищим 

навчальним закладом, в системі контролю з метою встановлення 

відповідності змісту заняття вимогам робочого навчального плану, робочої 

програми, організаційно-методичних форм проведення заняття, встановлення 

ступеня підготовленості викладача до занять. 

Протягом року на високому рівні було проведено понад 180 відкритих 

занять викладачами університету та здобувачами освітньо-наукового рівня 

доктора філософії у рамках проходження педагогічної практики.  
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У Вінницькому національному аграрному університеті постійно 

модернізується методична і дидактична основи навчання під сучасні 

інформаційні технології, адже цього вимагає процес інформатизації системи 

освіти в Україні. Саме тому серед науково-педагогічних працівників 

продовжують набувати поширення та створюються нові інноваційні 

методики навчання.  

   

Педагогічна практика аспірантів ВНАУ у 1 семестрі 2021-2022 н.р. 

 

Дистанційна форма навчання, що пов’язана з використанням 

інформаційно-комунікаційних технологій, вже стала традиційною основою 

для впровадження нових методів, способів та принципів навчання студентів. 

Ці технології у стінах університету розробляються та постійно оновлюються, 

що надає можливість здобувачам освіти мати вільний доступ до відкритої та 

широкодоступної системи освіти. Такі можливості сприяють підготовці 

конкурентоспроможних кваліфікованих фахівців.  

Наразі на кафедрах університету створено науково-методичну базу з 

питань доступності впровадження дистанційного навчання для студентів 

університету, але перспективи подальшого розвитку таких технологій є 

відкритими для їхнього впровадження в освітній простір науково-

педагогічних працівників та студентства університету. 

В університеті створено всі умови для повноцінної участі всіх 

учасників навчального процесу за дистанційною формою навчання із 

застосуванням платформ Zoom, Googleclassroom, Bandicam, Moodle, Big blue 

button.  
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Проведення відкритих занять під час дистанційного навчання 

 

Керівництво університету всіляко сприяє та створює умови для 

поширення передових інноваційних педагогічних методик, залучення до 

викладання стейкхолдерів, науковців, підвищення рівня науковості 

лекційних матеріалів.  

 

З метою повноцінної участі в освітньому процесі усіх його учасників, 

забезпечення зручного й комфортного дистанційного навчання в університеті 



62 
 

підтримуються на рівні та модернізуються необхідні для роботи технічні 

роботи, які дозволяють підвищити якість інтернету та збільшити обсяг його 

трафіку. 

 

 

ПРОВЕДЕННЯ ТРЕНІНГІВ ТА ВЕБІНАРІВ ДЛЯ НАУКОВО-

ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ 

З метою вирішення сучасних завдань вищої освіти, організації 

освітнього процесу в умовах карантинних обмежень та розвитку 

інноваційних методик викладання в університеті впроваджено систему 

постійного проведення тренінгів та вебінарів для науково-педагогічних 

працівників. 

Головою науково-методичної комісії факультету економіки та 

підприємництва, доцентом кафедри математики, фізики та комп’ютерних 

технологій Левчук О.В проведено науково-методичний тренінг «Новітні 

підходи до підготовки фахівців у закладах вищої освіти» та  науково-

методичний семінар «Форми і методи навчання в контексті: 

студентоцентрованого навчання та викладання, формування програмних 

результатів навчання, академічної свободи».  

  

Проведення науково-методичного семінару «Форми і методи навчання в 

контексті: студентоцентрованого навчання та викладання, формування 

програмних результатів навчання, академічної свободи». 



63 
 

 

 

«Новітні підходи до підготовки фахівців у закладах вищої освіти». 

Лектор – Левчук О.В. 

 

 

Викладачі факультету економіки та підприємництва на тренінгу 

«Новітні підходи до підготовки фахівців у закладах вищої освіти» 
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Викладачі факультету економіки та підприємництва на тренінгу 

«Новітні підходи до підготовки фахівців у закладах вищої освіти» 

 

 

Обговорення методик формування творчих групових завдань 
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«Розробка і використання цифрового освітнього контенту». 

Лектор – Левчук О. В. 

 

 

«Інноваційні методи навчання».  

Лектор – Паламаренко Я.В. 
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Програма науково-практичного семінару  «Інноваційні методи 

викладання лекційних курсів та формування презентаційних матеріалів», що 

відбувся за організації інженерно-технологічного факультету передбачала 

обговорення таких тем: Стиль викладача, загальна культура роботи. Основні 

вимоги до електронних презентацій;  Досвід використання спеціалізованого 

програмного забезпечення під час проведення дистанційних занять; 

Інноваційність проведення лекційних занять технічних дисциплін . 

 

 

 

Проведення науково-практичного семінару  «Інноваційні методи 

викладання лекційних курсів та формування презентаційних матеріалів». 
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Під час науково-практичних  семінарів та тренінгів  учасники 

дискутували, надавали пропозиції щодо нових методик проведення занять в 

дистанційній формі, ставили питання доповідачам, обговорювали найбільш 

проблемні питання та розглянули можливості втілення отриманих знань в 

навчальний процес. 

 

НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНА РОБОТА 

Навчально-методична робота науково-педагогічних працівників 

Вінницького національного аграрного університету проводиться згідно 

затвердженого керівництвом плану роботи науково-методичної комісії та 

видання навчально-методичної літератури. За звітний період були розроблені 

плани роботи та видання навчально-методичної літератури, які 

обговорювались на засіданнях навчально-методичних комісій факультетів і 

затверджувались науково-методичною комісією університету. 

 

Видання навчально-методичної літератури по кафедрах  

ВНАУ у 2021 році  

Факультет № Назва кафедри 
Програми 

дисципліни 
Методичні 

вказівки 

Менеджменту 

та права 

1 
Аграрного менеджменту та 

маркетингу 
5 14 

2  Історії України та філософії 2 16 
3 Української та іноземних мов - 8 

4 
Адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії 
5 8 

5 Права 5 10 
Всього по факультету 17 56 

Інженерно-
технологічний 

1 
Технологічних процесів та 

обладнання переробних і харчових 

виробництв 
- 9 

2 
Машин та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 
- 8 

3 
Електроенергетики, електротехніки 

та електромеханіки 
4 6 

4 
Загальнотехнічних дисциплін та 

охорони праці 
- 2 

5 
Агроінженерії та технічного 

сервісу 
2 6 
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Всього по факультету 6 31 

ТВ і ППТ та 

ветеринарії 

1 
Ветеринарії, гігієни та розведення 

тварин 
3 20 

2 
Технології виробництва продуктів 

тваринництва та годівлі 
10 11 

3 
Харчових технологій та 

мікробіології 
13 24 

Всього по факультету 26 55 

Агрономії та  
лісівництва 

1 
Екології та охорони 

навколишнього середовища 
2 20 

2 
Землеробства, ґрунтознавства та 

агрохімії 
6 2 

3 
Ботаніки, генетики та захисту 

рослин 
12 43 

4 
Рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур 
2 7 

5 
Лісового, садово-паркового 

господарства, садівництва та 

виноградарства 
5 19 

Всього по факультету 27 91 

Економіки та 

підприємництва 

1 

Менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, 

готельно-ресторанної справи та 

туризму 

1 3 

2 
Математики, фізики та 

комп`ютерних технологій 
- 9 

3 Економіки - 26 

4 
Комп’ютерних наук та економічної 

кібернетики 
2 25 

Всього по факультету 3 63 

Обліку та 

аудиту 

1 Бухгалтерського обліку 7 4 

2 
Обліку та оподаткування в галузях 

економіки 
4 3 

3 Аналізу та аудиту 4 3 

4 
Фінансів, банківської справи та 

страхування 
- 3 

Всього по факультету 15 13 
Всього по університету 94 309 
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Видання навчальних посібників, підручників та монографій кафедрами 

університету у 2021 році 
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СПІВПРАЦЯ ЗІ СТЕЙКХОЛДЕРАМИ УНІВЕРСИТЕТУ  

 

Створення Ради стейкхолдерів факультетів – запорука професійної 

орієнтації  змісту освітніх програм підготовки фахівців та забезпечення 

їх конкурентоспроможності на ринку праці  

 

З метою налагодження тісної взаємодії освіти і ринку праці, а також для 

координації діяльності здобувачів вищої освіти, направленої на 

удосконалення та покращення якості підготовки майбутніх фахівців за 

дуальною формою навчання, позитивну динаміку зростання показників 

якості проходження виробничої практики, підвищення рівня 

працевлаштування випускників в університеті були проведені зустрічі зі 

стейкхолдерами усіх факультетів – керівниками провідних підприємств, 

установ та організацій. 

   

   

Зустріч із радою стейкхолдерів факультету агрономії та 

лісівництва 
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Головними темами  стали особливості дуальної освіти, виробничого та 

навчального стажування студентів ВНАУ в умовах реального виробництва, 

безпосередньо на аграрних підприємствах. 

Головною темою стало обговорення навчально-виробничої практики 

студентами університету на базах підприємств, які представляють 

стейкхолдери. А саме: уточнення термінів та підвищення якості виробничої 

практики, яка має бути не формальною та епізодичною, а проводитися на 

постійній основі, тобто цілий рік. Обговорювалися питання специфіки 

взаємодії на засадах дуальної освіти, а також не менш важливі організаційні 

питання проживання, харчування студентів та створення усіх комфортних 

умов на базах практики. 

   

 

Зустріч із радою стейкхолдерів інженерно-технологічного 

факультету  
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Керівники підприємств активно ділилися своїми міркуваннями щодо 

підвищення рівня ефективності виробничого стажування зокрема. Партнери-

стейкхолдери виявили бажання брати активну участь у створенні 

найсприятливіших умов виробничої практики студентів, а також допомагати 

університету розвивати напрямок дуальної форми отримання освіти. 

Важливим є й те, що підприємства здатні долучати до практичної роботи 

студентів не лише аграрних, інженерних та харчових спеціальностей, а й 

представників усього широкого спектру направлень, представлених у ВНАУ. 

   

Зустріч із радою стейкхолдерів факультету менеджменту та права 

 

Зустріч передбачала обговорення основних питань якісної практичної 

підготовки студентів університету. Поважні гості висловили свої побажання 

щодо організації виробничого та навчального стажування студентів, 

узгодження змін до навчальних програм, які будуть адаптовані до запитів 

виробництва тих чи інших компаній, а також актуальні питання із 

запровадження масової дуальної освіти в університеті. 

Основною ідеєю зустрічі було удосконалення виробничого стажування 

в умовах підприємств, представниками яких вони являються. Серед 

актуальних питань: змінення навчальних програм під запити роботодавця, 

збільшення терміну практики і перехід до дуальної освіти, в умовах якої 

студенти матимуть змогу швидше адаптуватися до внутрішньої системи 

підприємства. 
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Зустріч із радою стейкхолдерів факультету економіки та 

підприємництва 

 

Партнери університету висловлювали свої побажання не лише щодо 

організації практичної підготовки студентів, а також щодо удосконалення 

навчальної складової за допомогою проведення тематичних лекцій та 

семінарів безпосередньо спеціалістами підприємств стейкхолдерів, які мали б 

можливість розповісти про новітні технології своїх компаній, внутрішні 

процеси та інші тонкощі роботи. 

За результати планомірної системної роботи з стейкхолдерами було 

оновлено склад Ради стейкхолдерів факультетів університету. Основними 

представниками роботодавців стали керівники провідних підприємств, 

агроформувань, очільники управлінь та департаментів. Переважна частина 

стейкхолдерів є випускниками Вінницького національного аграрного 

університету. 
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Зустріч із радою стейкхолдерів факультету обліку та аудиту 

 

Перелік стейкхолдерів  

Вінницького національного аграрного університету 

№ Назва підприємства 
ПІБ та посада керівника 

підприємства 
Факультет  агрономії та лісівництва 

1. 
Науково-дослідне господарство 

«Агрономічне» Вінницького національного 

аграрного університету 

Директор  
Ємчик Віктор Володимирович 

2. ФГ «Врожайне» 
Директор 
Дідик Анатолій Павлович 

3. ТОВ «Органік - Д» 
Директор   
Кричковський Вадим Юрійович 

4. ФГ «ФЛОРА А.А.» 
Директор  
Капріца Андрій Олександрович 

5. ТОВ «АГРОФІРМА «ОБОДІВСЬКА» 
Директор 
 Солодкий Юрій Федорович 

6. ТОВ «АГРАНА ФРУТ ЛУКА» 
Директор  
Чепернатий Євген Володимирович 

7. 
Вінницьке обласне управління лісового та 

мисливського господарства 
Начальник  
Бондар Анатолій Омельянович 

8. 
ДП «Вінницька лісова науково-дослідна 

станція» 
Заступник директора 
Нейко Ігор Степанович 

9. ТОВ «Декоплант» 
Директор  
Дусанюк Олександр Вікторович 
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10. Садово-ландшафтний центр «Амітіс» 
Директор  
Смірнова Алла Миколаївна 

11. 
Державна екологічна інспекція у Вінницькій 

області 
Начальник  
Дубовий Юрій Володимирович 

12. ТОВ «Подільська Січ» 
Директор  
Підлісний Микола Вікторович 

13. ТОВ «ВЕЛИКОКІСНИЦЬКЕ» 
Директор 
Шарко Микола Семенович 

14. СТОВ АФ «ОЛЬГОПІЛЬ» 
Директор  
Каленич Павло Євгенійович 

15. ПП «ЯФК-ВІТОН» 
Директор  
Волковський Ігор Володимирович 

Інженерно-технологічний факультет 

16. ПОСП «Нападівське» 
Директор   
Поліщук Володимир 

Олександрович 
 
17. 

ВАТ «Барський машинобудівний завод» 
Головний інженер Лотоцький 

Олександр Михайлович 

18. ВП «Вінницяхліб» 
Директор  
Грабовський Юрій Якович 

19. 
Державне підприємство «Вінницьке лісове 

господарство» 
Директор  
Попельнюк Віктор Васильович 

20. ТОВ «Промавтоматика Вінниця» 
Директор 
Ганчук Михайло Дмитрович 

21. ТОВ «Агромаш Калина» 
Директор  
Васківнюк Юрій Миколайович 

22. ТОВ «ФРЕНДТ» 
Директор  
Шуберанський Віталій 

Едуардович 

23. ТОВ «РДО Україна» 
Директор  
Красносельський Василь 
Михайлович 

24. ПП «Вінницякотломонтаж» 
Директор 
 Остапчук Богдан Богданович 

25. ТОВ Краснянське СП «Агромаш» 
Директор  
Пономар Юрій Васильович 

26. ПСП «Агрофірма Нападівська» 
Директор  
Петренко Сергій Миколайович 

27. ПП «Вінницька овочева компанія» 
Директор 
 Лавренко Руслан Олександрович 

28. ЗЕА «Новосвіт» 
Директор  
Кульматицький Сергій Олегович 

29. ТОВ «ІННОВІННПРОМ» 
Директор  
Скидан Марина Віталіївна 

30. ТОВ «НЕСС РНД ЦЕНТР» 
Директор  
Київський Володимир 

Валер'янович 
Факультет  ТВіППТ та ветеринарії 

31. ТОВ «Вінницька птахофабрика» 
Заступник директора з питань 

виробництва 
Кобильченко Олександр 

https://opendatabot.ua/p/7TVF266
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Григорович 

32. ТОВ «Лайвсток4експорт» 
Директор  
Голембівський Сергій Олегович 

33. 
Головне управління Держпродспоживслужби 
у Вінницькій області 

Начальник головного управління 
Сидорук Григорій Павлович 

34. КП «Добробут» 
Директор 
Цюпка Наталія Олександрівна 

35. 
Управління  охорони використання і 

відтворення водних біоресурсів та 

регулювання рибальства у Вінницькій області 

Начальник управління  
Янгельський Олексій 

Олександрович 

36. ТОВ РП «Меркурій» 
Директор 
Грішин Олег Валентинович 

37. ТОВ «ФРУКТОНА - ВН» Директор  
Кузьменко Костянтин Едуардович 

38. ТОВ «Еко-молпродукт» 
Директор  
Адамлюк Володимир Олексійович 

39. ТОВ «Іванівські ковбаси» 
Головний технолог 
Крижак Сергій 

40. ТМ «Villa Milk» 
Директор 
Каленич Павло Євгенійович 

41. ФГ «ЩЕРБИЧ» 
Директор 
Щербич Іван Федорович 

Факультет обліку та аудиту 

42. 
Регіональне відділення Фонду державного 

майна України по Вінницькій та 

Хмельницькій областях 

Начальник 
Маркевич Андрій Мар’янович  

43. 
Державна екологічна інспекція у Вінницькій 

області 
Начальник  
Дубовий Юрій Володимирович   

44. 
Вінницьке відділення Українського 

державного фонду підтримки фермерських 

господарств 

Директор 
Вельгус Юрій Володимирович 

45. 
Управління Північного офісу 

Держаудитслужби у Вінницькій області 

Заступник начальник 
Колісник Сергій Володимирович 
 

46. 

Відділ бухгалтерського обліку та 

господарського забезпечення Департаменту 

міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької ОДА 

Заступник головного бухгалтера  
Павлишен Віталій Сергійович 
 

47. Ресторан «Млин Фата-Моргана» 
Директор 
Мельник Світлана Яківна 

48. 
Приватне акціонерне товариство «Страхова 

компанія «МІСТО»» 

Начальник департаменту 

методології та проектного 

менеджменту 
 Краківський Юрій Станіславович  

49. 
ТОВ «Наш хліб Вінниця» Головний  бухгалтер 

Сахнюк Максим Юрійович  

50. 
Вінницьке обласне комунальне 

спеціалізоване лісогосподарське 

підприємство «Віноблагроліс»  

Головний бухгалтер 
Бараненко Юлія Василівна 

51. ТОВ «Аграна Фрут Україна» 
Головний бухгалтер  
Забродський Тарас Олександрович  

https://opendatabot.ua/p/6JBT658
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52. 
Вінницьке акціонерне товариство  
«Альфа-Банк» 

Директор відділення  
Чеперната Вікторія Андріївна  

53. ТОВ «Укрвінтранс» 
Директор  
Суківська Віта Юріївна 

Факультет економіки та підприємництва 

54. ТОВ «Бізнес Агро Імперія» 
Директор  
Томашук Іван Олегович 

55. ПСП «Україна» 
Директор 
Лучко Андрій Андрійович 

56. ТОВ «МЕМКРАБ» 
Директор  
Дюдюн Олександр 

Володимирович 

57. ТОВ «Корал Травел» 
Директор 
Замрій Віктор Вікторович 

58. ГРК «Затишок» 
Керівник  
Дмитренко Світлана Миколаївна 

59. ТОВ-Підприємство «АВІС» 

Генеральний директор 
Зотов Сергій Арсенійович,  
співзасновник,  
начальник відділу персоналу 

Стасіцька Надія Миколаївна 

60. ТОВ «Дах Девелопмент» 
Директор  
Дідик Дмитро Анатолійович, 

61. ТОВ «Солодка мрія - Вінниця» 
Директор  
Побережний Олександр 

Олександрович  

62. 
ТОВ «SMART IT CITY»,  
Асоціація ІТ компаній Вінниці 

Засновник, голова  
Софина Дмитро Васильович,  

63. 
ДП «Служба місцевих автодоріг у Вінницькій 

області» 
Директор, 
Горобчук Віталій Юрійович,  

64. ФГ «Новосинявське»  
Голова,  
Кравчук Сергій Іванович 

65. ТА «Вінтур-Плюс» 
Директор, 
Замрій Віктор Вікторович  

66. 
Регіональне відділення Публічного 

акціонерного товариства Акціонерного банку 

«Південний» у  м. Вінниця. 
Лановенко Олександр Степанович 

67. 

Вінницька торгово-промислова палата Президент, 
Дідик Олександр Миколайович,  
Начальник відділу 

зовнішньоекономічних зв’язків та 

перекладів,  
Шевченко Ігор Анатолійович 

68. 
ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика» Комерційний директор,  

Семенюк Сергій В’ячеславович,  

69. 
Подільський регіональний страховий центр 

ПрАТ «Українська пожежно-страхова 

компанія»  

Директор, 
Поплавська Євгенія Олексіївна,  

Факультет менеджменту та права 

70. ДП «ДГ Подільської ДСС ІС НААН» 
Директор  
Дмитренко Руслан Миколайович 
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71. 
ТОВ «Юзефо-миколаївська аграрно-
промислова компанія» 

Директор  
Коломієць Олександр Григорович 

72. ТОВ «Агроград В» 
Директор 
 Шапіренко Юрій Миколайович 

73. ТОВ «Арчі» 
Директор 
 Щелинський Олександр Єгорович 

74. ТОВ «Літинський молочний завод» 
Директор  
Тихонюк Олена Петрівна 

75. Іллінецька міська рада 
Перший заступник міського 

голови  
Дмитрик Олег Вікторович 

76. КП «Іллінціхліб» 
Головний бухгалтер 
Гнатюк Тетяна Петрівна 

77. ФГ «Агро Поділля» 
Менеджер 
Копайгородська (Дідик) Юлія 

Анатоліївна 

78. ФГ «Вищеольчедаївське» 
Керівник  
Дмитрук Руслан Володимирович 

79. ТОВ «Скорвідер Авто ЛТД» 
Директор 
Бєсєда Ігор Миколайович 

80. ТОВ «Рута» 
Директор 
Новак Олександр Сидорович 

81. 
Фонд державного майна України по 

Вінницькій та Хмельницькій областях 

Перший заступник начальника 

Регіонального відділення  
Семенко Віктор Васильович 

82. 
Департамент міжнародного співробітництва 

та регіонального розвитку Вінницької ОДА 

Директор  
Мережко Влодимир Миколайович  
Заст. нач. управ. агропром. 

розвитку 
Кирилюк Валентина Михайлівна 

83. 
Департамент економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради 
Директор  
Мартьянов Максим Петрович 

84. Приватний адвокат Томляк Таїса Сергіївна 
85. Приватний адвокат Роздорожний Михайло Іванович 

86. 
Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Вінницькій 
області 

Директор 
Лукіянова Марина Дмитрівна 

87. 
Вінницький місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги 
Директор  
Смішна Наталя Владиславівна 

88. 
Головне управління національної поліції у 

Вінницькій області 

Помічник начальника ГУНП у 

Вінницькій області 
Мельник Сергій Миколайович 

89. Сьомий апеляційний адміністративний суд 
Голова суду  
Кузьмишин Віталій Миколайович 

Одним із планів реалізації стратегічної лінії університету – 

максимально рання адаптація наших випускників до умов реального 

виробництва, яка скорочує терміни входження студентом в процеси робочої 

діяльності на підприємствах стейкхолдерів вже в період практичного 
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стажування. Саме така мета складає основу створення більш тісних 

взаємовигідних стосунків із нашими партнерами. 

   

   

   

Інформаційні матеріали щодо Ради стейкхолдерів на офіційному 

сайті ВНАУ 
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Результатами проведеної зустрічі стали важливі та професійні 

пропозиції стейкхолдерів ФОА для формування ОПП за бакалаврськими та 

магістерськими програмами на 2022-2023 н.р. 

Міністерством освіти і науки України, Вінницький національний 

аграрний університет визначено, як заклад вищої освіти, в якому успішно 

впроваджена дуальна форма підготовки висококваліфікованих фахівців 

різних спеціальностей і освітніх програм. 

Така форма освітньої діяльності вимагає постійного особистого 

контакту керівництва університету зі стейкхолдерами університету, 

щорічного узгодження навчальних програм і курсів, термінів виробничої 

практики.  

   

  

Робоча нарада з керівниками виробничих підрозділів  

ТОВ «Агрофірма ШАБО» і ТОВ «Промислово-торговельна компанія 

Шабо» Карнутою О.М. та Задорожним В.В. 

 

Результатом плідних переговорів зі стейкхолдерами факультетів 

ВНАУ, які відбулись у Вінницькому національному аграрному університеті 
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цього року стали гостьові лекції представників кращих баз виробничої 

практики. 

   

Відкрита лекція для студентів факультету економіки та 

підприємництва співвласником і директором ТОВ «Дах Девелопмент» 

Дмитром Дідиком 

 

Партнери університету радо прийняли запрошення керівництва ВНАУ 

підсилити роботу високопрофесійного професорсько-викладацького складу. 

Мета відкритих лекцій від стейкхолдерів – розповісти студентам про 

тенденції розвитку, практичний досвід та передові технології 

агропромислового бізнесу, поділитися актуальними проблемами, які сьогодні 

постають перед виробничниками та звернути увагу студентів на знання та 

навички, якими має володіти молодий фахівець.  

 

   

Відкрита лекція для студентів інженерно-технологічного факультету 

представником компанії «FRENDT» Андрієм Каплонюком 
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Метою впровадження дуальної форми здобуття вищої освіти є 

підвищення якості професійної підготовки здобувачів вищої освіти. 

Спільним завданням Університету та Суб’єкта господарювання є набуття 

здобувачем вищої освіти програмних компетенцій (відповідно до освітніх 

програм), які дадуть змогу швидко адаптуватися до умов професійної 

діяльності. 

На кожному факультеті розроблено робочі навчальні плани для 

організації навчального процесу дуальної форми освіти. 

 

Перелік установ, з якими укладено угоди про спільну підготовку 

здобувачів вищої освіти за дуальною формою навчання 

№ 
Спеціальність 

підготовки 
Керівник 

від ВНАУ 
Назва та адреса підприємства 
ПІБ керівника підприємства 

1. 
206 «Садово-
паркове 

господарство» 
Дідур І.М. 

Садово-ландшафтний центр «Амітіс»,                   

м. Вінниця, мас. Окружний, пров. Радужний, 1 
Смірнова Алла Миколаївна 

2. 

ТОВ «Декоплант», Вінницька обл.,     

Літинський р-н, с. Микулинці,                              
вул. Коцюбинського, 11-А  
Дусанюк Олександр Вікторович 

3. 

203 «Садівництво 

та виноградарство» 
Дідур І.М. 

ТОВ «Органік - Д», Вінницька обл., 

Тиврівський р-н, смт. Сутиски, вул. Жовтнева  
Кричковський Вадим Юрійович 

4. 

ТОВ «Аграна Фрут Лука»,  Вінницька обл., 

Вінницький р-н, с. Лука-Мелешківська,             

вул. Привокзальна, 2 А 
Чепернатий Євген Володимирович 

5. 

ТОВ «Декоплант», Вінницька обл.,      

Літинський р-н, с. Микулинці,                              

вул. Коцюбинського,11-А  
Дусанюк Олександр Вікторович 

6. 
202 «Захист і 

карантин рослин» 
Дідур І.М. 

ФГ «ФЛОРА А.А.», Вінницька обл.,                                 

смт. Крижопіль, вул. Сергія Бойка, 11 
Капріца Андрій Олександрович 

7. 
ТОВ «Сингента», м. Київ, вул. Козацька, 124/4,  
Бітюков Олексій Сергійович 

8. 
205 «Лісове 

господарство» 
Дідур І.М. 

Вінницьке обласне управління лісового та 

мисливського господарства, м. Вінниця,             

вул. Пирогова, 26 
Бондар Анатолій Омельянович 

9. 
ДП «Вінницька лісова науково-дослідна 

станція», м. Вінниця, вул. Максимовича, 39 
Нейко Ігор Степанович 

10. 101 «Екологія» Дідур І.М. Державна екологічна інспекція у Вінницькій 
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області,  м. Вінниця, вул. 600-річчя, 19  
Дубовий Юрій Володимирович 

11. 
ТОВ «Подільська Січ», м. Вінниця,                      

вул. Ватутіна, 19  
Підлісний Микола Вікторович 

12. 

201 «Агрономія» Дідур І.М. 

ТОВ «Великокісницьке», Вінницька обл., 

Ямпільський р-н, с. Велика Кісниця,                       

вул. Центральна, 84  
Шарко Микола Семенович 

13. 

СТОВ АФ «ОЛЬГОПІЛЬ», Вінницька обл., 

Чечельницький р-н, с. Ольгопіль,                           

вул. Центральна, 131 
Каленич Павло Євгенійович 

14. 

ПП «ЯФК-ВІТОН», Вінницька обл., 

Ямпільський р-н, с. Велика Кісниця,                       

вул. Ринкова, 4   
Волковський Ігор Володимирович 

15. 
ФГ «Агат Поділля», Вінницька обл., 

Томашпільський р-н, с. Рожнятівка, в. Миру, 5 
Калинчук Олександр Михайлович 

16. 

ТОВ «Агрофірма «Ободівська», Вінницька 

обл., Тростянецький р-н, с. Ободівка,                     

вул. Дружби, 43 
Солодкий Юрій Федорович 

17. 

ФГ «Врожайне», Вінницька обл., 

Шаргородський р-н, с. Слобода-Шаргородська, 

вул. Аграрна, 120  
Дідик Анатолій Павлович 

18. 
ТОВ «Компанія «Макош», м. Вінниця, 
 вул. Трамвайна, буд. 3, корпус 4, прим. 46, 
Наталич Олена Миколаївна 

19. 
133«Галузеве 

машинобудування» 

Севостьяно

в І.В.  

ВАТ «Барський машинобудівний завод», 

Вінницька обл., м. Бар, в. Рози Люксембург, 5 

Лотоцький Олександр Михайлович 

20. 
Веселовськ

а Н.Р. 

ТОВ «Агромаш Калина»,  Вінницька обл.,             

м. Калинівка,  вул. Незалежності, 46 
Васківнюк Юрій Миколайович 

21. 

208 
«Агроінженерія» 

Яропуд 

В.М. 

ТОВ «ФРЕНДТ», м. Вінниця, Проспект 

Юности, 10 А  
Шуберанський Віталій Едуардович 

22. 

ТОВ Краснянське СП «Агромаш», Вінницька 

обл.,  Тиврівський р-н, с. Красне, вул. Данила 

Нечая, 2  
Пономар Юрій Васильович 

23. 

ПСП «Агрофірма Нападівська», Вінницька 

обл., Липовецький р-н, с. Нападівка,                     

вул. Кірова, 1  
Петренко Сергій Миколайович 

24. 
ФГ «Дзялів», Вінницька область, 

Жмеринський р-н, с. Кам'яногірка,                       

вул. Перемоги, 3  

https://opendatabot.ua/p/7TVF266
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Монастирський Євгеній Олегович 

25. 
СФГ «Банаха», Вінницька обл., Тульчинський 

р-н, смт. Томашпіль, с. Ярове  
Банах Віктор Васильович 

26. 

141 
«Електроенергетик

а, електротехніка та 

електромеханіка» 

Яропуд 

В.М. 

ТОВ «Промавтоматика Вінниця», м. Вінниця,  
Хмельницкое ш., 145  
Ганчук Михайло Дмитрович 

27. 

Матвійчук 

В.А. 

ТОВ «KNESS Сервіс», м. Вінниця,                          

вул. Енергетична, 5 
Мельник Володимир Васильович 

28. 
АТ «Вінницяобленерго», м. Вінниця,                     

вул. Магістратська, 2 
Матвієнко Сергій Валерійович 

29. 
ТОВ «ЕНЕРА ВІННИЦЯ», м. Вінниця,                

вул. Пирогова, 131 
Стискал Віталій Миколайович 

30. 
ФОП «Інтерсервіс», м. Вінниця,                           

вул. Енергетична, 3 А 
Балан Віталій Степанович, 

31. 

204 «Технологія 

виробництва і 

переробка 

продукції 

тваринництва» 

Будяк Р.В. 

ТОВ «Вінницька птахофабрика», Вінницька 

обл., м. Ладижин, вул. Хлібозаводська, 14  
Кобильченко Олександр Григорович 

32. 
ТОВ «Лайвсток4експорт», Київська обл., 

Макарівський р-н, с. Гавронщина 
Голембівський Сергій Олегович 

33. 
ПОСП «Нападівське», Вінницька обл., 

Калинівський р-н, с. Нападівка   
Поліщук Володимир Олександрович 

34. 
ТОВ «Азорель», Вінницька обл., Немирівський 

р-н, с. Мухівці, вул.Соборна, 1А  
Довгий Сергій Володимирович 

35. 
ФГ «Щербич», Винницька обл., Літинський           

р-н, с. Селище, вул. Центральна, 62 А   
Щербич Іван Федорович 

36. 
212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і 

експертиза» 
Льотка Г.І. 

Головне управління Держпродспоживслужби у 
Вінницькій області, м. Вінниця,                            

вул. Максимовича, 19, каб. 201 
Сидорук Григорій Павлович 

 
  

 
  
  

40. 

181 «Харчові 

технології» 
Берник 

І.М. 

ТОВ «ФРУКТОНА - ВН», м. Вінниця,                 

вул. Айвазовського, 28  
Кузьменко Костянтин Едуардович 

41. 
ТОВ «Еко-молпродукт», Вінницький р-н,                

с. Некрасово, вул. Некрасова, 1а  
Адамлюк Володимир Олексійович 

42. 
ТОВ «Іванівські ковбаси», Вінницька обл., 
Вінницький р-н, с. Іванівка  
Крижак Сергій 

43. ТМ «Villa Milk», Вінницька обл., с. Каташин, 

https://opendatabot.ua/p/6JBT658
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вул. Комарова 4   
Каленич Павло Євгенійович 

44. 

071 «Облік та 

оподаткування» 
Здирко Н.Г 

Відділ бухгалтерського обліку та 

господарського забезпечення Департаменту 

міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької ОДА,                

м. Вінниця, Хмельницьке шосе, 7   
Павлишен Віталій Сергійович 

45. 

ДП ДГ «Артеміда», Вінницька обл., 

Калинівський р-н, м. Калинівка, Площа 

Шкільна, 7  
Людва Віктор Миколайович 

46. 
ТОВ «Аграна Фрут Україна», м. Вінниця,             

вул. Сергія Зулінського, 32  
Мисливий Петро Петрович 

47. 
ФГ «Явір», Вінницька обл., Хмільницький р-н, 

с. Сьомаки,  вул. Шабовти, буд. 16  
Томашук Олег Володимирович 

48. 

Вінницьке відділення Українського 

державного фонду підтримки фермерських 

господарств, м. Вінниця, вул. Соборна, 15 а 
Вельгус Юрій Володимирович 

49. 

Вінницьке обласне комунальне спеціалізоване 

лісогосподарське підприємство 

«Віноблагроліс», м. Вінниця, вул. Сергія 

Зулінського, 9  
Бараненко Юлія Василівна 

50. 

072 «Фінанси, 

банківська справа 

та страхування» 

Здирко 

Н.Г. 

ТОВ «СХК «Вінницька промислова група» 

Вендичанський елеватор, Вінницька обл., 

Могилів-Подільський р-н, смт. Вендичани, 

вул. Привокзальна, 80  
Хмарук Роман Юрійович 

51. 
ПрАТ СК «Місто», м. Вінниця, вул. Хлібна, 25 
Краківський Юрій Станіславович 

52. 
Вінницьке акціонерне товариство «Альфа-
Банк», м. Вінниця, вул. Привокзальна 2/1 
Чеперната Вікторія Андріївна 

53. 

076 
«Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність» 

Брояка 

А.А. 

ТОВ «Бізнес Агро Імперія», Вінницька обл., 

Хмільницький р-н, с. Кривошиї, в. Чапаїва, 25   

Томашук Іван Олегович 

54. 
ТОВ-Підприємство «АВІС», м. Вінниця, вул. 

Пирогова, буд. 150 
Зотов Сергій Арсенійович 

55. 
ТОВ «Солодка мрія - Вінниця», м. Вінниця, 

вул. Р. Скалецького, буд.15 
Побережний Олександр Олександрович 

56. 

Вінницька міська рада, Постійна комісія 

міської ради з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг, м. Вінниця, вул. Соборна, 59  
Мельник Олександр Сергійович 
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57. 
ПСП «Україна», Вінницька обл., Тульчинський 

р-н, с. Кинашів 
 Лучко Андрій Андрійович,  

58. 
Вінницька торгово-промислова палата,                        

м. Вінниця, вул. Соборна, 67  
Дідик Олександр Миколайович 

59. 
ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»,                   

м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15  
Семенюк Сергій В’ячеславович 

60. 

051 «Економіка» 
Хаєцька 

О.П. 

ДП «Служба місцевих автодоріг у Вінницькій 

області», м. Вінниця, вул. Соборна, 15-А 

Горобчук Віталій Юрійович 

61. 

ФГ «Новосинявське», Хмельницька обл., 

Старосинявський р-н, село Нова Синявка,            
вул. Щорса, буд. 27 
Кравчук Сергій Іванович, 

62. 

Регіональне відділення Публічного 

акціонерного товариства Акціонерного банку 

«Південний» у  м. Вінниця, м. Вінниця, вул. 

Соборна, 81  
Лановенко Олександр Степанович 

63. 
ТОВ «Бізнес Агро Імперія», Вінницька обл., 

Хмільницький р-н, с. Кривошиї, в. Чапаєва, 25 

Томашук Іван Олегович 

64. 
ТОВ «Солодка мрія - Вінниця», м. Вінниця, 

вул. Р. Скалецького, буд.15  
Побережний Олександр Олександрович 

65. 

Вінницька міська рада, Постійна комісія 

міської ради з питань промисловості, 

підприємництва, транспорту, зв’язку та сфери 

послуг, м. Вінниця,  вул. Соборна, 59  
Мельник Олександр Сергійович 

66. 
ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»,               

м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15 
Семенюк Сергій В’ячеславович 

67. 
ПСП «Україна», Вінницька обл., Тульчинський 

р-н, с. Кинашів 
Лучко Андрій Андрійович,  

68. 
Вінницька торгово-промислова палата,                        

м. Вінниця, вул. Соборна, 67  
Дідик Олександр Миколайович 

69. 
ПП «Велес+», м. Вінниця, вул. А. Артинова, 12  
Кулик Мар’яна Борисівна 

70. 

122 «Компютерні 

науки» 
Брояка 

А.А. 

ТОВ «МЕМКРАБ», м. Вінниця, Хмельницьке 

шосе, 25 А  
Дюдюн Олександр Володимирович 

71. 
ТОВ «Дах Девелопмент», м. Вінниця, Бульвар 

Свободи / Вулиця Зодчих, будинок 4/5, офіс 5 

Дідик Дмитро Анатолійович 

77. 
ТОВ «SMART IT CITY», Асоціація ІТ 

компаній Вінниці, м. Вінниця, в. Соборна, 24  
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Софина Дмитро Васильович  

73. 

242 «Туризм» 
Головня 

О.М. 

ТОВ «Корал Травел», м. Вінниця, вул. 

Соборна, 80  
Замрій Віктор Вікторович 

74. 
ТА «Вінтур-Плюс», м. Вінниця, вул. Миколи 

Оводова, 51  
Кочерга Тарас Михайлович 

75. 
ТА «TUI», м. Вінниця, вул. Богомольця, 14 
Юхимова Ірина Олександрівна 

76. 

241 «Готельно-
ресторанна справа» 

Ставська 

Ю.В. 

ГРК «Затишок», м. Вінниця, вул. Валентина 

Отамановського, 12 
Дмитренко Світлана Миколаївна 

77. 
ГРК «Drive Club», Апарт-готель «Drive-Hills», 

м. Вінниця вул. С. Зулінського, 42 а  
Педорченко Ольга Сергіївна 

78. 
Ресторан «Лезгінка», м. Вінниця, вул. 

Пирогова, 43  
Лопатюк Руслана Іваніявна 

79. 
ПрАТ «Вінницька харчосмакова фабрика»,              

м. Вінниця, вул. Р. Скалецького, 15  
Семенюк Сергій В’ячеславович  

80. 

281 «Публічне 

управління та 

адміністрування» 

Березюк 

С.В. 

Подільська дослідна станція садівництва ІС 

НААН», Вінницький р-н, с. Медвеже Вушко, 

вул. Наукова, 1  
Дмитренко Руслан Миколайович 

81. 

Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької ОДА,            

м. Вінниця, вул. Хмельницьке шосе, 7  
Кирилюк Валентина Михайлівна 

82. 
Гонтарук 
Я.В. 

Іллінецька міська рада, Вінницька обл.,                

м. Іллінці, вул. Соборна, 19  
Дмитрик Олег Вікторович  

83. 
Березюк 

С.В. 

Департамент економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради, м. Вінниця,                     

вул. Соборна, 59  
Мартьянов Максим Петрович 

84. 
Березюк 

С.В. 

Фонд державного майна України по 

Вінницькій та Хмельницькій областях,                         

м. Вінниця, вул. Гоголя, 10, каб. 10 
Семенко Віктор Васильович 

85. 

Колесник 

Т.В. 

Департамент економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради, начальник управління 

стратегічного розвитку, м. Вінниця, вул. 

Соборна, 59, Білик Ольга Юріївна 

86. 

Департамент економіки і інвестицій 

Вінницької міської ради, начальник управління 

економічної політики, м. Вінниця, вул. 

Соборна, 59,  
Черната Ірина Олександрівна 

87. 
СТОВ «Нива», Вінницька обл., Бершадський                      

р-н, с. Сумівка, вул. Центральна, 4  
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Царюк Сергій Станіславович 

88. 
Бершадська міська рада, Вінницька обл.,                 

м. Бершадь, вул. Героїв України,23 
Красиленко Дмитро Володимирович 

89. 

073 «Менеджмент» 

Гарбар 

Ж.В. 

ТОВ «Скорвідер Авто ЛТД», м. Вінниця,                

вул. Пирогова, 151 д  
Бєсєда Ігор Миколайович 

90. 

Мазур К.В. 

Департамент маркетингу міста та туризму,                     

м. Вінниця, вул. Соборна, 59  
Вешелені Олександр Миколайович 

91. 
ТОВ «Рута», м. Вінниця, вул. Пирогова, 151 д   
Новак Олександр Сидорович 

92. 

ФГ «Агро Поділля», Вінницька обл., 

Шаргородський р-н, с. Слобода-Шаргородська, 
 вул. Аграрна, 120 
Копайгородська Юлія Анатоліївна 

93. 

ФГ «Вищеольчедаївське»,  Вінницька обл., 

Мурованокуриловецький р-н, селище Малий 

Обухів, вул. Аграрна, 7 А   
Дмитрук Руслан Володимирович 

94. 

ТОВ «Юзефо-миколаївська аграрно-
промислова компанія», Вінницька обл., 

Козятинський р-н, с. Михайлин,                              

вул. Заводська, буд. 4  
Коломієць Олександр Григорович 

95. 
Логоша 

Р.В. 

ТОВ «Органік-Д», Вінницька обл., 

Тиврівський р-н., м. Гнівань, вул. Польова 4 а,  
Кричковський Вадим Юрійович 

96. 

081 «Право» 
Опольська 

Н.М. 

Приватний адвокат, м. Вінниця, вул. Нансена,7  
Томляк Таїса Сергіївна 

97. 
Приватний адвокат, м. Вінниця, в. Соборна, 53  
Роздорожний Михайло Іванович 

98. 

Регіональний центр з надання безоплатної 

вторинної правової допомоги у Вінницькій 
області, м. Вінниця, вул. Театральна, 14 
Лукіянова Марина Дмитрівна 

99. 

Вінницький місцевий центр з надання 

безоплатної вторинної правової допомоги,               

м. Вінниця, вул. Порика, 29  
Смішна Наталя Владиславівна 

100. 

Головне управління національної поліції у 

Вінницькій області, м. Вінниця,                                
вул. Театральна, 10   
Мельник Сергій Миколайович 

101. 
Сьомий апеляційний адміністративний суд,                       

м. Вінниця, вул. Соборна, 48, 
Кузьмишин Віталій Миколайович 

 

26 листопада 2021 року було проведено національний семінар 

«Дуальна форма вищої освіти в Україні: виклики, проблеми запровадження 
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та перспективи розвитку в рамках проєкту COOPERA».  

 

   

Учасники національного семінару декан факультету обліку та 

аудиту Наталія Здирко та заступник декана факультету економіки та 

підприємництва Ольга Хаєцька  
 

   

   

Онлайн екскурсії для студентів факультету економіки та 

підприємництва по навчальному центру «Reikarts hotel group», 

інженерно-технологічного факультету по компанії «Lifecell Україна» та 

факультету обліку та аудиту по компанії UKRSIBBANK BNP Paribas 

Group  
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Ефективній роботі національного семінару сприяло залучення до 

обговорення найактуальніших та найгостріших проблем дуальної освіти в 

Україні представників Міністерства освіти і науки України, ЗВО та 

партнерів-стейкхолдерів.  

На семінарі були озвученні змістовні та інформативні доповіді, 

пов'язані з моделями реалізації дуальної освіти у закладах вищої освіти із 

врахуванням закордонного досвіду; розглянута інституціональна складова 

дуальної форми здобуття вищої освіти; особливості впровадження дуального 

навчання на освітніх програмах з менеджменту; акцентована увага на 

дуальну освіту зі сторони роботодавця; досліджено актуальні питання 

організації освітнього процесу за дуальною формою освіти. 

23-24 листопада 2021 року у стінах Вінницького національного 

аграрного університету за сприяння керівництва університету, в рамках 

співпраці зі стейкхолдерами для студентів 1 курсу відбулися онлайн 

екскурсії по найкращих компаніях України у рамках Національного тижня 

молоді в компаніях «Job Shadowing Week». 

 

 

ПРАКТИЧНЕ НАВЧАННЯ СТУДЕНТІВ УНІВЕРСИТЕТУ ТА 

ПРАЦЕВЛАШТУВАННЯ ВИПУСКНИКІВ 

Теоретичні знання, які студенти Вінницького національного аграрного 

університету засвоюють на заняттях та практичні навички, які отримують на 

великих відомих українських підприємствах – головна інвестиція у якісну 

освіту.  

Практична підготовка студентів, як одна із форм організації 

навчального процесу, є обов'язковою компонентою освітньо-професійної 

програми для здобуття освітнього рівня, що має на меті отримання студентом 

професійних навичок та вмінь. Вона здійснюється на кращих підприємствах 

агропромислового комплексу, підприємств харчової та переробної 

промисловості під керівництвом провідних викладачів університету та 
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головних спеціалістів підприємств.  

Під час проходження практики студентом набуваються основні 

професійні якості фахівця. В університеті практичне навчання студентів 

проводиться згідно із Положенням про проведення практики студентів 

Вінницького національного аграрного університету затвердженого Вченою 

радою університету 15 березня 2018 року (протокол № 10).  

Наскрізні та робочі програми практик розроблені та затверджені для 

всіх освітніх рівнів. Практична підготовка студентів в розрізі спеціальностей, 

спеціалізацій проводиться згідно графіка навчального процесу на базі 

підприємств стейкхолдерів. 

Станом на кінець 2021 р. університетом укладено 620 угод, що дає 

можливість набуття практичних навичок з усіх спеціальностей, проходження 

виробничого навчання на підприємствах, установах та організаціях всіх форм 

власності студентами денної та заочної форм навчання.  

Спільні зусилля науковців університету з навчально-науково-

виробничим комплексом «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

створюють сприятливі можливості розвитку науки та її зв’язку з 

виробництвом. На основі цього відпрацьовані та постійно удосконалюються 

алгоритми подальшої співпраці, а також напрацьована принципово нова та 

перспективна модель подальшого розвитку, яка дозволяє максимально 

ефективно консолідувати і продуктивно використовувати потенціал науки, 

освіти і виробництва. Відділом дуальної освіти, практичного навчання та 

працевлаштування створена електронна база даних щодо проходження 

студентами всіх видів практики, де зберігаються дані 284 господарств.  

Стан практичного навчання систематично розглядається на методичних 

нарадах, семінарах, Вчених радах факультетів та університету. За 

результатами розгляду питань практичного навчання, факультетами 

університету щорічно розробляються пропозиції та заходи щодо 

удосконалення якості проходження практики студентами.  

Для професійної адаптації випускників факультету постійно 
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проводяться індивідуальні та групові зустрічі із роботодавцями, а також 

проводиться відповідна робота по складанню студентами «резюме» і 

правилами пошуку «першого робочого місця».  

Щорічно влаштовуються зустрічі майбутніх випускників з 

представниками сільськогосподарських підприємств та організацій, а також 

проводяться круглі столи та «Ярмарки вакансій», університет тісно 

співпрацює з Вінницьким обласним центром зайнятості.  

Значна увага приділяється системі працевлаштування випускників, яка 

передбачає: 

- цільову підготовку фахівців шляхом укладання договорів із 

роботодавцями, розпочинаючи зі студентів перших курсів;  

- проведення ринку вакансій; 

- оформлення карток працевлаштування; 

- направлення на роботу випускників за рахунок вакансій наданих 

Департаментом агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів 

Вінницької державної обласної адміністрації. 

Високий рівень знань студентів не залишається не поміченим серед 

аграрних підприємств України. Студентів часто запрошують на дні поля, 

зустрічаються з ними представники компаній, кращим з них пропонують 

роботу.  

В університеті створено онлайн базу випускників, за допомогою якої 

відбувається постійний контроль працевлаштування випускників 

Вінницького національного аграрного університету усіх спеціальностей. 

Згідно з даними проводиться моніторинг працевлаштування студентів за 

спеціальністю, з якої вони здобули диплом про вищу освіту. Більше 70 % 

випускників працюють за спеціальністю, а також великий % залишаються 

працювати в університеті. 
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Онлайн база випускників Вінницького національного аграрного 

університету 

 

   

   

Проходження виробничої практики студентами факультету 

агрономії та лісівництва 
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Проходження виробничої практики студентами інженерно-

технологічного факультету  

   

   

Проходження виробничої практики студентами факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії 
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Захист виробничої практики на базі «Держпродспоживслужби у 

Вінницькій області» студентами 4-го курсу спеціальності «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза» факультету технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та ветеринарії 

 

   

Навчальна практика  англійською мовою, студенти 21 ВГ групи 

спеціальності «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза» 
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Проходження виробничої практики студентами факультету 

економіки та підприємництва 

 

   

Проходження виробничої практики студентами факультету 

обліку та аудиту 
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Проходження виробничої практики студентами факультету 

менеджменту та права 

 

   

Онлайн-захист виробничої практики магістрів 1-го року навчання 

спеціальності «Право» факультету менеджменту та права 

 

   

Навчальна практика в саду ВНАУ 
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Навчальна практика в лабораторії ВНАУ 

 

 

ПРОФЕСІЙНЕ НАВЧАННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ 

ДОРАДНИКІВ ТА ЕКСПЕРТІВ-ДОРАДНИКІВ 

Вінницький національний аграрний університет проводить професійну 

підготовку та підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та 

експертів-дорадників. 

Професійна підготовка з дорадчої діяльності є необхідною 

передумовою поліпшення добробуту сільського населення та розвитку 

сільської місцевості у підвищенні рівня знань та вдосконаленню практичних 

навичок прибуткового ведення господарства. Ефективність впровадження 

дорадчої діяльності у розвиток аграрного бізнесу та розбудови сільського 

господарства сьогодні є особливо актуальною, адже цей напрям сприяє 

розповсюдженню нових знань і є необхідним в сучасних соціально-

економічних умовах розвитку країни. Відповідно до плану-графіку 

професійної підготовки з 31 травня по 11 червня 2021 р. відбулось навчання 

для 17 осіб, бажаючих здійснювати дорадчу діяльність на професійному рівні 

у центрі підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва. 
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Лекцію для майбутніх дорадників читає заступник начальника 

Управління агропромислового розвитку Департаменту міжнародного 

співробітництва та регіонального співробітництва, стейкхолдер 

університету Валентина Михайлівна Кирилюк. 
 

Під час навчання слухачі не лише отримують нові знання, 

конспектуючи лекції, а й здобувають практичний досвід під час семінарських 

занять. Так, ділова гра, проведена Романом Ярославовичем Корінцем, 

радником Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб 

України на тему «Актуальні проблеми розвитку дорадництва та варіанти їх 

вирішення», максимально наблизила навчальний процес до практичної 

діяльності, враховуючи реалії сьогодення, під час якої слухачі отримали 

навички як приймати рішення в умовах конфліктних ситуацій, відстоювати 

свої пропозиції, отримати результати за досить обмежений час. 

     
 

 

 

 

 

 

 

 

Відкриття навчання дорадників у ВНАУ 
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Після закінчення навчання слухачі отримали  свідоцтва державного 

зразка, що є підставою для допуску їх до здачі кваліфікаційного іспиту у 

регіональній кваліфікаційній комісії з подальшим їх включенням у Реєстр 

дорадників та експертів-дорадників Міністерства аграрної політики та 

продовольства України 

   

Вручення свідоцтв про професійну підготовку 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНОЇ 

ГОСПРОЗРАХУНКОВОЇ ЛАБОРАТОРІЇ З ОХОРОНИ ПРАЦІ  

У 2021 РОЦІ 

До складу центру інтеграції з виробництвом, підвищення кваліфікації 

та дорадництва Вінницького національного аграрного університету входить 

навчально-методична госпрозрахункова лабораторія з охорони праці. 

Навчання здійснюється на підставі вимог ст. 18. Закону України «Про 

охорону праці», наказу Державного Комітету України з нагляду за охороною 

праці № 15 від 26.01.2005 р. та Декларації відповідності матеріально-

технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці (Декларація 

розроблена, оновлена та зареєстрована у територіальному органі Держпраці 

11 червня 2021 року  №347.21-Д). 
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Проведення перевірки знань  з 

питань охорони праці для 

працівників КП «Гайсинводоканал» 

Працівники Вінницького 

національного аграрного 

університету під час здачі іспиту з 

питань охорони праці 

  
Олександр Куцик (заступник 

начальника відділу нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці 
Управління держпраці у Вінницькій 

області) проводить перевірку знань 

з питань охорони праці 

Юрій Трембіцький (головний 

державний інспектор відділу 

розслідування, аналізу та обліку 

аварій і виробничого травматизму 

Управління Держпраці у Вінницькій 

області) під час перевірки знань у 

Вінницькому національному 

аграрному університеті 
 

Навчально-методична лабораторія постійно співпрацює з 

Управлінням держпраці у Вінницькій області для залучення до участі в 

засіданнях комісій з перевірки знань державних інспекторів охорони праці в 

АПК, промисловості та у виробництвах підвищеної небезпеки.  

До викладацької діяльності навчально-методичної госпрозрахункової 

лабораторії з охорони праці у 2021 році залучено кваліфікованих  викладачів 

та фахівців-практиків. 
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Комісія Управління Держпраці у Вінницькій області під час чергової  

перевірки знань слухачів лабораторії  

 

 

Діяльність навчально-методичної госпрозрахункової лабораторії з 

охорони праці за 2020 – 2021 н.р. 

Звітний 
місяць 

 
Назва підприємства 

Кількість 

слухачів 
(чол.) 

Загальна 

кількість 
слухачів 

(чол.) 
1 2 3 4 

Лютий 

2020 р. 

КНП «Вінницька обласна клінічна лікарня ім. М.І. 

Пирогова Вінницької обласної Ради» 
52 

59 
Вінницький національний аграрний університет 3 
КНП «Вінницький обласний центр служби крові 

Вінницької обласної Ради» 
3 

Комунальне некомерційне підприємство «ВОПЛ 

№2 Вінницької обласної ради» 
1 

Червень 

2020 р. 

КНП «Вінницький міський клінічний пологовий 

будинок №1» 
3 

27 

КП «Крижопільводоканал» 2 
ТОВ «ЖЕК «Агрономічне» 2 
КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги №3 м. Вінниця»  
3 

КНП  «Вінницький регіональний клінічний 

лікувально-діагностичний  центр серцево-судинної 

патології» 

3 

ПрАТ «Птахокомбінат «Бершадський» 2 
Вінницький національний аграрний університет 4 

Вересень 

2020 р. 

КП  «Гайсинводоканал» 20 

27 
КП «Міська клінічна лікарня»Козятинської міської 

ради» 
5 

ФОП «Березюк» 1 
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Листопад 
2020 р. 

Вінницький національний аграрний університет 11 
18 ТОВ «ЖЕК «Агрономічне» 2 

ПрАТ «Барський машзавод» 5 

 
 

Грудень 
2020 р. 

КП «Крижопільводоканал» 3 

13 

Вінницький фінансово-економічний університет 4 
Могилів-Подільський Технолого-економічний 

коледж Вінницького національного аграрного 

університету 

3 

Вінницький національний аграрний університет 3 
Лютий 

2021 р. 
КНП «Вінницький обласний центр служби крові 

ВОР» 
5 

16 
Мартін А.П., КНП «ВОКГВВ ВОР» 1 
Вінницький національний аграрний університет 10 

Березень 

2021 р. 
Вінницький національний аграрний університет 10 

61 

Відокремлений структурний підрозділ 

«Технологічно-промисловий фаховий коледж 

Вінницького національного аграрного 

університету» 

1 

КНП «Вінницький міський клінічний пологовий 

будинок №1» 
16 

КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги № 3 м. Вінниці» 
25 

ТОВ «Блонські фабрика меблів» 4 
ТОВ «Блонскі» 4 
КП «Крижопільводоканал» 1 

Квітень 

2021 р. 
КП «Гайсинводоканал»  35 

35 

Червень 

2021 р. 
Вінницький національний аграрний університет 9 

17 

ПрАТ «Барський машзавод» 5 
ТОВ «Агрокомплекс «Зелена долина» ВП 

«Цукровий завод» 
1 

ПрАТ «Могилів-Подільський машинобудівний 

завод» 
2 

Вересень 
2021 

Вінницький національний аграрний університет 11 

15 
Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької ОДА 
1 

Вінницька районна державна адміністрація 3 
Жовтень 

2021 
ПрАТ «Птахокомбінат Бершадський» 11 

32 

ТОВ «А-Сонячна Енергія» 5 
ТОВ «Будматеріали І» 4 
ТОВ «Енергоімпульс» 3 
Гайсинська районна державна адміністрація 

Вінницької області   
1 

Хмільницька районна державна адміністрація 

Вінницької області   
3 

ФОП «Березюк» 2 
Вінницька обласна державна адміністрація 3 

Листопад 
2021 

Управління соціального захисту населення 

Хмільницької районної державної адміністрації 

Вінницької області  
3 

28 

ТОВ "Бершадь ЛЮКС" 2 
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Департамент міжнародного співробітництва та 

регіонального розвитку Вінницької обласної 

державної адміністрації 
2 

ПрАТ «Бершадський  електротехнічний завод»  8 
КНП «Вінницький обласний центр служби крові 

Вінницької обласної ради»  
2 

Рівненський елеватор, ТОВ Бершадь 1 
Фаховий медичний коледж ім. Д.К.Заболотного 1 
ТОВ Швейна фабрика «Бужанка» 1 
Приватне акціонерне товариство «Могилів-
Подільський машинобудівний завод»  

3 

Вінницький національний аграрний університет 5 
Грудень 

2021 
ПрАТ «Бершадський  електротехнічний завод»  7 

19 
КП «Центр історії Вінниці» 4 
Державний архів Вінницької області 3 
Вінницький національний аграрний університет 5 
ДП «Іллінціводоканал» КП 

«Вінницяоблводоканал» 
1  

Всього 368 
 

Кількість слухачів навчально-методичної госпрозрахункової 

лабораторії з охорони праці з лютого 2016 року по грудень 2021 року 

         Кількість   
            слухачів 

                    (чол.) 
Звітний 
 місяць 

2016 р. 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 

Січень  - - - - - - 
Лютий 11 22 17  28 59 16 
Березень 29 30 54 41 - 61 
Квітень 17 30 26 20 - 35 
Травень 48 11 16 23 - - 
Червень 21 20 57 59 27 17 
Липень  - - - - - - 
Серпень - - - - - - 
Вересень 32 19 20 13 27 15 
Жовтень 19 21 18 13  32 
Листопад 12 12 33 

28 
18 28 

Грудень  30 21 24 13 19 
Всього 219 186 265 225 144 223 

https://www.abon.com.ua/company/index/51
https://www.abon.com.ua/company/index/51
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4. НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ 

Наука в університеті  є важливим елементом науки держави. В системі 

вищої освіти зосереджено вагомий науковий потенціал України  - 68,9 % 

докторів наук і 73 %- кандидатів наук. 

Мета та необхідність університетської науки: 

Важливість наукових досліджень полягає у забезпеченні можливості 

ефективного використання наукового і науково-технічного потенціалу ВНЗ 

для розвитку пріоритетних напрямів науки і техніки, створення високих 

технологій, оновлення виробництва, проведення соціально-економічних 

перетворень, забезпечення суспільного розвитку, розбудови економіки 

країни, а також її міжнародної конкурентоспроможності. Крім того, наукові 

дослідження є важливим інструментом розвитку міжнародного наукового та 

науково-технічного співробітництва із закордонними вищими навчальними 

закладами, науковими установами та підприємствами як одного з 

пріоритетних напрямів діяльності вищого навчального закладу. 

Сьогодні Вінницький національний аграрний університет 

цілеспрямовано розвивається в напрямку створення аграрного навчального 

закладу дослідницького типу, який здатний забезпечити ефективне 

використання вітчизняного регіонального технічного, кадрового та наукового 

потенціалу, розробку і впровадження високих наукоємних біотехнологій, 

підвищення рівня інноваційності та конкурентноспроможності національної 

аграрної галузі економіки. 

Незважаючи на складні умови, що склались впродовж 2021 року, 

пов’язані з епідеміологічною ситуацією в Україні, пролонгування 

дистанційних форм наукової діяльності Вінницький національний аграрний 

університет не лише зберіг темпи свого науково-інноваційного розвитку, але 

й плідно розвивав, удосконалюючи саме дистанційні платформи діяльності, 

курс взятий на створення сучасного навчального закладу дослідницького 

(академічного) типу, який ефективно генерує наукові ідеї, проводить 

прикладні і фундаментальні дослідження та ефективно і плідно впроваджує 
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їх у виробництво розвиваючи власну інноваційну структуру регіонального 

характеру долучаючи до неї міжнародних партнерів та напрямки 

інвестиційно-інноваційного розвитку Вінниччини у далекосяжній 

перспективі.  

 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ  
ВІННИЦЬКОГО НАУ У 2019-2020 РР. 

Назва показника наукової та науково-технічної 

діяльності закладу вищої освіти / наукової установи 
2020 2021 

Відхиле

ння, +/- 

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНІ КАДРИ 

Чисельність науково-педагогічних працівників у 

закладі вищої освіти / науковій установі, усього, з 

них: 

327 270 -57 

- молодих учених 155 148 -7 

Чисельність штатних працівників, усього 305 256 -49 

з них:  

- доктори наук 
38 40 +2 

- кандидати наук 187 163 -24 

Чисельність працівників, які працювали за 

зовнішнім сумісництвом, усього 
22 14 -8 

з них:  

- доктори наук 
8 6 -2 

- кандидати наук 12 5 -7 

 

 

ДІЯЛЬНІСТЬ СПЕЦІАЛІЗОВАНИХ ВЧЕНИХ РАД ВНАУ У 2021 РОЦІ 

Д 05.854.03 

08.00.03 «Економіка та управління національним господарством» 

08.00.04 «Економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності)» 
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         Голова ради: Калетнік Г.М., д.е.н., професор, академік НААН 

України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії Вінницького національного аграрного 

університету.  

        Склад: 16 – докторів; 4 – кандидатів економічних наук 

       За 2021 рік спеціалізованою вченою радою Д 05.854.03 проведено 

18 засідань: 9 – із захисту дисертацій, 9 – робочих. Результатом роботи 

спеціалізованої вченої ради Д 05.854.03 став захист 7 кандидатських 

дисертацій та 2 докторських дисертацій. Із 9 захищених дисертацій 8 

захищено науково-педагогічними працівниками ВНАУ. 

 

К 05.854.02  

05.03.05 «Процеси та машини обробки тиском» 

05.05.11 «Машини і засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва» 

       Голова ради: Анісімов В.Ф., д.т.н., професор, професор кафедри 

агроінженерії та технічного сервісу Вінницького національного аграрного 

університету. 

Склад: 12 – докторів; 4 – кандидатів технічних наук 

        За 2021 рік спеціалізованою вченою радою К 05.854.02 проведено 

4 робочих засідання спеціалізованої вченої ради: 2 – із захисту дисертації, 2 – 

робочих. Захищено 2 кандидатських дисертації за спеціальністю 05.05.11 – 

машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва.    

Згідно наказів Міністерства освіти і науки України від 20.01.2021 р. № 

72,  30.04.2021 р. № 494, 19.07.2021 р. № 826,  03.09.2021 р. № 965, 22.09.2021 

р. у ВНАУ створені 7 спеціалізованих вчених рад з правом прийняття до 

розгляду та проведенням разового захисту дисертацій на присудження 

ступеня доктора філософії: ДФ 05.854.004, ДФ 05.854.005, ДФ 05.854.006, 

ДФ 05.854.007, ДФ 05.854.008, ДФ 05.854.009 та ДФ 05.854.010, на 

засіданнях яких відбулися захисти дисертацій на здобуття ступеня доктора 
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філософії у 2021 році (Бурлака С.А., Охота Ю.В., Бондаренко-Берегович 

В.В., Мостовенко В.В., Болтовська Л.Л., Ткаченко Т.Ю. та Вугляр В.С.). 

 

ДИНАМІКА ОБСЯГУ ФІНАНСУВАННЯ НАУКОВИХ 

ДОСЛІДЖЕНЬ, тис. грн. (2017-2020 рр.) 

 

Категорії робіт 2017 р. 2018 р. 2019 р. 2020 р. 2021 р. 
Відхилення

, +/- 

Обсяг фінансування із 

загального фонду, тис. грн. 

всього, з них: 

214,2 - 292,000 660,005 1987,426 + 1327,421 

- прикладних досліджень 214,2 - 292,000 660,005 1237,426 + 577,421 

Обсяг надходжень до 

спеціального фонду за 

результатами наукової та 

науково-технічної діяльності, 

тис. грн., всього, з них: 

6007,434 8463,693 7789,458 24429,364 34150,973 + 9721,609 

- обсяг фінансування 

наукових і науково-технічних 

робіт за госпдоговорами 

185,934 751,0 504,000 1960,000 1965,000 + 5 

- обсяг фінансування за 

надання наукових послуг 
- 16,0 157,008 2440,24 1293,682 -1146,558 

- надходження від надання 

платних послуг та виконання 

наукових і науково-технічних 

робіт, що акумулюються за 

рахунок інших КПКВК 

5821,5 7696,693 7128,450 20029,124 30892,291 + 10863,167 
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Динаміка публікації статей у виданнях Scopus та web of science 

НПП ВНАУ (шт.), 2017-2021 рр. 

 

 

Динаміка публікації статей у фахових виданнях України та 

зарубіжних виданнях НПП ВНАУ (шт.), 2017-2021 рр. 
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Динаміка цитувань у міжнародних наукометричних базах Scopus 

та web of science НПП ВНАУ (шт.), 2017-2021 рр. 

 

 

Динаміка видання монографій, підручників та навчальних 

посібників у ВНАУ (шт.), 2017-2021 рр. 
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Динаміка об'єктів права інтелектуальної власності (шт.), 2017-2021 рр. 

 

 

Динаміка витрат на придбання наукових приладів та обладнання 

ВНАУ, тис. грн., 2017-2021 рр. 
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У  співставленні до 2020 року обсяг фінансування витрат на придбання 

наукових приладів та обладнання зріс у 1,5 рази  

У 2021 році для потреб НДГ «Агрономічне» та проведення відповідних 

супутніх досліджень у напрямку вивчення та удосконалення адаптивних 

технологій обробітку грунту, вивчення диференційовних систем ведення 

земелеробства, оцінки затосування біопаливних истем у роботі сучасних 

грунтообробних машинно-тракторних агрегатів було придбано дискову 

борону Ghibli 500F вартістю 1027,5 тис. грн. та сільськогосподарський 

трактор Case IH PUMA 210 вартістю 3205 тис. грн. 

 

 

Дискова борона Ghibli 500F. 

 

 

Сільськогосподарський трактор Case IH PUMA 210. 
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Фахові видання університету 

(категорія Б, загальна сторінка сайту видань: http://journals.vsau.org) 

 

 

ISSN (друк): 2411-4413 DOI: 10.37128 
Журнал науково-виробничого та навчального 
спрямування «Економіка, фінанси, менеджмент: 
актуальні питання науки і практики». Свідоцтво про 
державну реєстрацію засобів масової інформації № 
21154-10954 ПР від 31.12.2014 р.   
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань 
України з питань економіки (Категорія «Б», Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 року 
№409). Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 
281. Періодичність 4 рази на рік. 
Входить у міжнародну наукометричну базу Index 
Copernicus Value з 2018 року.  

 

ISSN (друк): 2707-5826 DOI: 10.37128/2707-5826 
Журнал науково-виробничого та навчального 
спрямування «Сільське господарство та лісівництво». 
Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової 
інформації № 21363-11163 Р від 09.06.2015 р. 
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань 
України Категорія «Б» за сільськогосподарськими 
науками (спеціальності) – 101, 201, 202, 203, 205, 206 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 
№ 409).   Періодичність 4 рази на рік. 
 Входить у міжнародну наукометричну базу Index 
Copernicus Value з 2018 року.  

 

ISSN (друк): 2520-6168 DOI: 10.37128/2520-6168 
Журнал науково-виробничого та навчального 
спрямування «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 
Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової 
інформації: № 21906-11806 Р від 12.03.2016 р. 
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань 
України Категорія «Б» за сільськогосподарськими 
науками (спеціальності) – 131, 132, 133, 141, 208 (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 
886). Періодичність 4 рази на рік. 
 Входить у міжнародну наукометричну базу Index 
Copernicus Value з 2018 року.  

 

ISSN (друк): 2306-8744 DOI: 10.37128/2306-8744 
Журнал науково-виробничого та навчального 
спрямування «Вібрації в техніці та технологіях». 
Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової 
інформації: КВ № 16643-5115 ПР від 30.04.2010 р. 
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань 
України Категорія «Б» за сільськогосподарськими 
науками (спеціальності) – 113, 131, 132, 133, 181 (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 
886).  Періодичність 4 рази на рік. 
 Входить у міжнародну наукометричну базу Index 
Copernicus Value з 2018 року.  

 

 

ISSN (друк): 2411-4413 DOI: 10.37128 
Журнал науково-виробничого та навчального 
спрямування «Економіка, фінанси, менеджмент: 
актуальні питання науки і практики». Свідоцтво про 
державну реєстрацію засобів масової інформації № 
21154-10954 ПР від 31.12.2014 р.   
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань 
України з питань економіки (Категорія «Б», Наказ 
Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 року 
№409). Спеціальності: 051, 071, 072, 073, 075, 076, 241, 
281. Періодичність 4 рази на рік. 
Входить у міжнародну наукометричну базу Index 
Copernicus Value з 2018 року.  

 

ISSN (друк): 2707-5826 DOI: 10.37128/2707-5826 
Журнал науково-виробничого та навчального 
спрямування «Сільське господарство та лісівництво». 
Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової 
інформації № 21363-11163 Р від 09.06.2015 р. 
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань 
України Категорія «Б» за сільськогосподарськими 
науками (спеціальності) – 101, 201, 202, 203, 205, 206 
(наказ Міністерства освіти і науки України від 17.03.2020 
№ 409).   Періодичність 4 рази на рік. 
 Входить у міжнародну наукометричну базу Index 
Copernicus Value з 2018 року.  

 

ISSN (друк): 2520-6168 DOI: 10.37128/2520-6168 
Журнал науково-виробничого та навчального 
спрямування «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 
Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової 
інформації: № 21906-11806 Р від 12.03.2016 р. 
Журнал включено до Переліку наукових фахових видань 
України Категорія «Б» за сільськогосподарськими 
науками (спеціальності) – 131, 132, 133, 141, 208 (наказ 
Міністерства освіти і науки України від 02.07.2020 № 
886). Періодичність 4 рази на рік. 
 Входить у міжнародну наукометричну базу Index 
Copernicus Value з 2018 року.  

 

ISSN (друк): 2306-8744 DOI: 10.37128/2306-8744 
Журнал науково-виробничого та навчального 
спрямування «Вібрації в техніці та технологіях». 
Свідоцтво про державну реєстрацію засобів масової 
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Проведені наукові конференції та освітньо-наукові заходи у 2021 році 

Міжнародні заходи 

1 

28.05.2021 р. Міжнародна студентська науково-практична конференція 

«Глобальні та національні проблеми соціально-економічного розвитку і їх 

подолання», (посвідчення УкрІНТЕІ № 297 від 20.04.2021 р.), м. Вінниця. Наказ 

ВНАУ № 3н від 26.04.2021 р. 

2 

10-11.06.2021 р. Міжнародна науково-практична конференція «Інновації точного 

та органічного землеробства в умовах змін клімату за різної адаптивності 

рослин», (посвідчення УкрІНТЕІ № 312 від 11.05.2021 р.), м. Вінниця. Наказ 

ВНАУ № 7н від 30.04.2021 р. 
Всеукраїнські заходи 

1 
14-15.05.2021 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

Європейського Зеленого Курсу в Україні: погляд молодих вчених», (посвідчення 

УкрІНТЕІ № 306 від 06.05.2021 р.), м. Вінниця. 

2 
21-23.05.2021 р. Третій міжнародний науково-практичний онлайн-офлайн 

конгрес з ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2021, (посвідчення УкрІНТЕІ № 

193 від 23.02.2021 р.), м. Вінниця. 

3 

03-04.06.2021 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Угода про 

асоціацію між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень», (посвідчення 

УкрІНТЕІ № 307 від 06.05.2021 р.), м. Вінниця. Наказ ВНАУ № 6н від 29.04.2021 

р. 

4 

8.06.2021 р. Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Молодіжна парадигма інноваційного розвитку аграрної сфери України», 

(посвідчення УкрІНТЕІ № 317 від 13.05.2021 р.), м. Вінниця. Наказ ВНАУ № 128 

від 17.05.2021 р. 

5 

24-25.06.2021 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Обіг земель 

сільськогосподарського призначення та земельна децентралізація», (посвідчення 

УкрІНТЕІ № 338 від 07.05.2021 р.), м. Вінниця. Наказ ВНАУ № 8н від 30.04.2021 

р. 

6 

07-08.10.2021 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Асоціація 

Україна – ЄС: фінансові, облікові та контрольно-аналітичні аспекти», 

(посвідчення УкрІНТЕІ № 650 від 19.08.2021 р.), м. Вінниця. Наказ ВНАУ 

№  14н від 08.09.2021 р. 

7 

27-28.10.2021 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні 

підходи та цифровізація агропромислової інженерії в умовах сталого розвитку», 

(посвідчення УкрІНТЕІ № 849 від 13.10.2021 р.), м. Вінниця. Наказ ВНАУ 

№  16н від 08.10.2021 р. 

8 

23.11.2021 р. Всеукраїнська науково-практична студентська конференція 

«Економіка, управління та право: досвід, проблеми, перспективи», (посвідчення 

УкрІНТЕІ № 890 від 02.11.2021 р.), м. Вінниця. Наказ ВНАУ №  19н від 

01.11.2021 р. 

9 

25-26.11.2021 р. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та 

практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції тваринництва і 

харчової галузі у контексті євроінтеграції», (посвідчення УкрІНТЕІ № 878 від 

28.10.2021 р.), м. Вінниця. Наказ ВНАУ №  22н від 09.11.2021 р. 
Освітньо-наукові заходи 

1 
Підсумкова конференція II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Агрономія» серед вищих навчальних закладів, , м. 

Вінниця. Наказ ВНАУ №  38н від 01.12.2020 р. 
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Студенти ВНАУ переможці та призери конкурсів різного рівня,  

2021 рік 

МІЖНАРОДНІ КОНКУРСИ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ 

1 
диплом II ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Економіка» 
Микичур 

Вадим Ігорович 

2 
диплом II ступеня ХІ Міжнародний мовно-літературний конкурс 

учнівської та студентської молоді імені Тараса 

Шевченка 

Сук Вікторія 

Миколаївна 

3 
диплом III ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Агрономія» 
Маламура 

Самійло 

Віталійович 

4 
диплом III ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Агроінженерія» 
Ковальчук 

Дмитро 

Анатолійович 

5 
диплом III ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Агроінженерія» 
Швець 

Олександр 

Ігорович 

6 
диплом III ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Економіка» 
Ніжик Тетяна 

Вікторівна 

7 
диплом III ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Хитрук Микита 
Васильович 

8 
диплом III ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Присяжнюк 
Андрій 

Сергійович 

9 
диплом III ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Шевчук Віталій 
Вікторович, 

10 
диплом III ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Бендовський 

Сергій 

Олегович 

11 

диплом III ступеня Міжнародний конкурс студентських наукових 

робіт зі спеціальності «Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка» 

Пономарев 

Артур 
Володимирови

ч 

ІНШІ КОНКУРСИ 

1 диплом III ступеня 
Відкритий конкурс студентських наукових робіт 

з поліграфії і видавничої справи «Молодь і 

поліграфія» 

Забродський 

Ігор  
Тарасович 

2 8 тис.грн. 
Соціальний проєкт Scholarship від Freelancehunt Микичур 

Вадим Ігорович 
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№ Диплом Галузь знань/спеціальність ПІП студента 

II ТУР ВСЕУКРАЇНСЬКОГО КОНКУРСУ СТУДЕНТСЬКИХ НАУКОВИХ РОБІТ З 

ГАЛУЗЕЙ ЗНАНЬ І СПЕЦІАЛЬНОСТЕЙ У 2020/2021 НАВЧАЛЬНОМУ РОЦІ 

1 диплом I ступеня Агрономія 
Демчук Богдан 

Сергійович 

2 диплом I ступеня Садово-паркове господарство 
Топольська 

Вікторія 

Петрівна 

3 диплом I ступеня Лісове господарство 
Квасневський 

Олександр 

Анатолійович 

4 диплом II ступеня Електротехніка та електромеханіка 
Пономарев 

Артур 

Володимирович 

5 диплом III ступеня 
Прикладна механіка (технології 

машинобудування) 

Замрій 

Михайло 

Анатолійович 

6 диплом III ступеня 
Галузеве машинобудування (підйомно-
транспортні, дорожні, будівельні, меліоративні 

машини і обладнання) 

Замрій 

Михайло 

Анатолійович 

7 диплом III ступеня Енергетика 
Пилипенко 

Олександр 

Васильович 

8 диплом III ступеня Електротехніка та електромеханіка 
Григоренко 

Назар 

Вікторович 

9 диплом III ступеня Електротехніка та електромеханіка 
Ковальчук 

Дмитро 

Анатолійович 

10 диплом III ступеня Електротехніка та електромеханіка 
Пилипенко 

Олександр 

Васильович 

11 диплом III ступеня Електротехніка та електромеханіка 
Афанасьєв Ігор 

Ігорович 

12 диплом III ступеня Електричні машини і апарати 
Бойко Дмитро 

Леонідович 

13 диплом III ступеня Автомобільний транспорт 
Теляник Інна 

Анатоліївна 

14 диплом III ступеня Агрономія 
Волошанюк 

Роман 

Миколайович 

15 диплом III ступеня Технології захисту навколишнього середовища 
Кушнір Альона 

Леонідівна 

16 диплом III ступеня Екологія 
Бондар Вікторія 

Миколаївна 

17 диплом III ступеня Освітні, педагогічні науки 
Федорова 

Катерина 

Олексіївна 
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18 диплом III ступеня Економіка сільського господарства та АПК 
Микичур 

Вадим Ігорович 

19 диплом III ступеня Управління у сфері економічної конкуренції 
Ясінська 

Богдана 

Олександрівна 

20 диплом III ступеня Готельно-ресторанна справа 
Бурбела 

Валерія 

Григорівна 

21 диплом III ступеня 
Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва 

Мацюк Аліна 

Вікторівна, 
Кравчук Оксана 

Юріївна 

22 диплом III ступеня 
Ветеринарна медицина. ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
Титула Яна 

Андріївна 

23 диплом III ступеня Водні біоресурси та аквакультура 
Будєєв 

Олександр 

Віталійович 

24 диплом III ступеня Фінанси і кредит 
Чміль Крістіна 
Олександрівна 

25 диплом III ступеня Страхування 
Грабов'як 

Маргарита 

Олексіївна 

26 диплом III ступеня Право 
Битаєва 

Світлана 

Олександрівна 

 

Основні напрямки наукової діяльності Вінницького національного 

аграрного університету на перспективу 

 Подальший розвиток та удосконалення комерціалізації 

результатів науково-дослідної роботи ,факультетів, кафедр та відокремлених 

структурних підрозділів (кафедр) університету, впровадження інноваційних 

розробок у виробництво, трансферу наукових технологій; 

 Удосконалення інноваційних підходів до використання 

виробничої бази НДГ “Агрономічне” для проведення наукових досліджень, 

створення демо-полігонів, впровадження сумісних наукових проєктів,  

отримання наукоємної продукції, виконання дисертаційних досліджень для 

максимального пропагування наукового іміджу університету, формування 

сучасного багаторівневого університету дослідницького типу; 
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 Збільшення за кількісними та якісними показниками 

публікаційної активності та цитованості науково-педагогічних працівників 

ВНАУ у міжнародних наукометричних базах Scopus та Web of science; 

 Поліпшення практичної складової та інноваційної привабливості 

наукових досліджень ВНАУ за рахунок удосконалення та розширення 

практик стартап-прєктів та їх представлення на різноманітних науково-

інноваційних заходах; 

 Підвищення ролі ВНАУ, як науково-дослідницького закладу за 

рахунок ефективного використання Міжнародної наукової інноваційної 

платформи Агрохаб, Центру підтримки технологій та інновацій (TISC) з 

можливістю розвитку прикладних досліджень у сфері органічних та 

енергозберігаючих технологій, альтернативної біоенергетики та надання 

платних послуг у сфері патентного пошуку, патентної аналітики, 

консалтингу для подання заявок і отримання патентів, комерціалізації 

об’єктів права інтелектуальної власності; 

 Посилення роботи редакційних колегій фахових періодичних 

видань університету щодо підвищення якості статей, відповідності їх 

фаховому науковому спрямуванню журналу з перспективою підвищення їх 

статусу до категорії А  у короткостроковій перспективі. 

 Впровадження результатів науково-дослідної роботи науковців та 

викладачів університету до навчальних курсів підготовки фахівців з метою 

розширення практичної складової імплементації наукових досліджень. 

 Активізація діяльності Наукового товариства студентів, 

аспірантів, докторантів і молодих вчених щодо залучення талановитої молоді 

університету до наукової роботи та науково-технічної творчості з 

удосконаленням методів і форм такого залучення за рахунок забезпечення 

участі студентської молоді, науковців та викладачів у національних та 

міжнародних наукових програмах, грантах, стартапах тощо. 
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5. НАУКОВЕ ТА  НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

ІЗ ЗАКОРДОННИМИ ОРГАНІЗАЦІЯМИ 

 

Євроінтеграційна діяльність Вінницького національного аграрного 

університету спрямована на розширення співробітництва в науково-

освітньому міжнародному просторі. Міжнародна співпраця ВНАУ із 

закордонними університетами та міжнародними організаціями підкріплена 

меморандумами та договорами про партнерство, співробітництво та 

науковий обмін, забезпечує участь у міжнародних проєктах, членство у 

міжнародних організаціях, проведення міжнародних наукових конференцій, 

стажування викладачів та студентів за кордоном.  

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписані договори про партнерство та співробітництво з 

навчальними та науковими установами у 2021 році 

 

У 2021 році підписані угоди з новими партнерами, а саме: з 

Університетом Чанаккале Онсекіз Март (Туреччина), Науково-практичним 

інститутом біотехнологій в зоотехнології і ветеринарної медицини 

Міністерства сільського господарства і харчової промисловості (Молдова), 

Національним Інститутом Економічних досліджень (Молдова),  Куявським 

університетом у Влоцлавеку (Польща), Вищою школою Агробізнесу в Ломжі 

(Польща), Сільськогосподарським університетом в Кракові (Польща), 

Академією наук провінції Хэйлунцзян (Китай), Кавказьким міжнародним 
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університетом (Грузія), Балтійською міжнародною академією (Латвія) та з 

компаніями, які забезпечують профільне стажування студентів за кордоном – 

«SELF INVEST» (Німеччина),  «MAVISTA» (Німеччина).  

Університетом налагоджена співпраця з більш ніж 30-ма країнами 

світу, а також підписані договори та меморандуми про навчальне, освітнє,  

наукове та міжнародне співробітництво із 68-ма навчальними та науковими 

установами аграрного, економічного, технічного та класичного напрямів. 

 

 

 

Географія міжнародного співробітництва Вінницького національного 

аграрного університету 

 

Вінницький національний аграрний університет входить до складу  

престижних міжнародних організацій:  

- Вишеградської асоціації університетів (VUA), що має 

на меті пов’язувати університети-партнери з усіх куточків 

світу, з метою забезпечити якісну освіту та сприяти 

розвитку тісної співпраці між Вишеградською групою, а також регіонами 

Вінницький 

національний 

аграрний університет 
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установами, що співпрацюють, враховуючи політику сусідніх країн 

Міжнародного Вишеградського фонду в галузі сталого розвитку;  

- Асоціації університетів Чорноморського регіону 

(BSUN), що сприяє встановленню побратимських відносин 

між університетами-членами BSUN (Азербайджан, Албанія, 

Болгарія, Вірменія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, 

Сербія, Україна), а також заохоченню   співпраці   у   галузі   

науки   та  освіти  між університетами, дослідницькими установами, 

неурядовими організаціями, інвесторами й економічними структурами 

університетів-членів; просуванню багатосторонніх спільних проєктів, які 

розробляються у рамках BSUN та ОЧЕС. 

У рамках програми академічної мобільності та освітнього обміну 

науково-педагогічними працівниками університету подано: 

 2 заявки на конкурс спільних україно-китайських науково-дослідних 

проєктів; 

 1 заявку на конкурс спільних україно-словацьких науково-дослідних 

проєктів; 

 1 заявку на конкурс спільних україно-польських науково-дослідних 

проєктів: 

 

 

 

 

 

 

 

 

Проєктні пропозиції на участь у конкурсі спільних українсько-

китайських, українсько-словацьких та українсько-польських науково-

дослідних проєктів для реалізації у 2022-2023 рр.  
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3 проєктні заявки на конкурс Жан Моне в рамках Програми ЄС Еразмус+: 

 

   

Проєктні заявки на участь у конкурсі Жан Моне в рамках Програми 

ЄС Еразмус+ 

 

3 проєктні заявки на участь у рамковій програмі Горизонт Європа 2021-

2027: 

   

Проєктні заявки на участь у рамковій програмі  

Горизонт Європа 2021-2027 

 

15 квітня 2021 року в рамках децентралізованого україно-французького  

співробітництва (міста Вінниці та міста Діжон), відбулася робоча зустріч за 

участі Крістофа Бріє – президента агрокластеру Vitagora (Діжон, Франція), 

Вінницької обласної та міської ради, ОДА, Вінницького національного 



123 
 

аграрного університету (ВНАУ) та представників аграрного бізнесу області, 

на якій було підписано Меморандум про створення інноваційного 

агрокластеру «AgroVin» у Вінницькій області. 

  

Меморандуму про створення інноваційного Агрокластеру «AgroVin» 

у Вінницькій області 
 

У звітний період у Вінницькому національному агарному університеті 

відбулася наукова онлайн-конференція з питань співпраці між 

Всеукраїнським науково-навчальним консорціумом (Консорціум), 

Вінницьким національним аграрним університетом (ВНАУ) та Китайсько-

українським міжнародним центром трансферу технологій і вирішення 

технічних питань.  

Китайську сторону представляли генеральний менеджер центру Хуан 

Хайтао, менеджер Хань Шужень та Владислав Спірідонов. Консорціум та 

ВНАУ представляли д.е.н., професор, академік НААН України,  президент 

Консорціуму Григорій Калетнік, віце-президент Консорціуму Максим 

Мельничук, ректор університету Віктор Мазур, проректор з науково-

педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності Світлана 

Лутковська. Науковцями  було обговорено основні напрямки співпраці та 

реалізації спільних розробок з  альтернативних джерел енергії, органічного 

виробництва, екологічної безпеки.  
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Онлайн-конференція з питань співпраці між ВНАУ, Всеукраїнським 

науково-навчальним консорціумом та Китайсько-українським 

міжнародним центром трансферу технологій і вирішення 
 

У рамках україно-французького співробітництва за звітний період в 

університеті відбулося ряд зустрічей та взаємних візитів делегацій з обох 

країн. Зокрема, 2 червня 2021 року у Вінницькому національному аграрному 

університеті відбулася відеоконференція з університетом-партнером 

АгроСуп (Діжон, Франція) щодо розвитку співробітництва між 

представниками аграрних підприємств та науковцями обох університетів. 

Участь у заході з української сторони взяли ректор університету Віктор 

Мазур, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та 

міжнародної діяльності, керівник проєкту Агрохаб Світлана Лутковська, 

декани факультетів, стейкхолдери, науково-педагогічні працівники 

університету, з французької сторони – керівниця відділу міжнародних 

відносин університету Агросуп (Діжон) Елен Кош, науковці університету 

Агросуп (Діжон): Нелі Шульц, Ан-Лоранс де Крепі, Ронан Фелеп, Жорж 

Ваксіель. Під час проведення відеоконференції університети обмінялися 

досвідом здійснення дослідницької діяльності та співпраці з виробництвом, 
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зокрема з питань проходження практики студентами, проведення наукових 

досліджень, підготовки дисертаційних і дипломних робіт, проєктів, стартапів 

та їх впровадження у виробництво і комерціалізацію! Досить цікавим є 

французький досвід, оскільки на рівні держави здійснюється посильна 

фінансова підтримка, яка власне спрямована на проведення досліджень - 

матеріали, використання спеціалізованих лабораторій, отримання стипендії 

чи оплату праці тощо. 

   

Відеоконференція з університетом-партнером Агросуп (Діжон, Франція) 

 

Результатом співпраці Вінницького національного аграрного 

університету та університету Агросуп Діжон (Франція) стало профільне 

стажування в науково-дослідній лабораторії Франції студентки 4 курсу 

факультету технології виробництва і переробки продукції та ветеринарії 

Вінницького національного аграрного університету - Оксани Білої.  

 

   

Стажування Оксани Білої в науково-дослідних лабораторіях Франції 
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7 червня 2021 року Вінницький національний аграрний університет 

приймав у своїх стінах представників Французького університету АгроСуп 

Діжон – керівника відділу міжнародних відносин університету Елен КОШЕ 

та Гаель РУДО – делегатку відділу міжнародних відносин. Це був триденний 

візит французьких науковців до ВНАУ, у результаті якого відбулося очне 

знайомство з матеріально-технічною базою ВНАУ, науковими 

напрацюваннями та досягненнями, а також сторони визначили напрямки 

подальшої співпраці. 

Під час перебування французької делегації у ВНАУ між науковцями 

обох країн відбулося обговорення спільних проєктів безпосередньо на 

науково-дослідних базах університету, їх подальша реалізація та 

комерціалізація, а також освітній та науковий обмін викладачами та 

студентами.  

 

  

Представники французького університету АгроСуп Діжон Елен КОШЕ 

та Гаель РУДО з робочим візитом у ВНАУ 

 

Французька делегація також ознайомилась із матеріально-технічною 

базою університету, кондитерським цехом ВСП Технологічно-промислового 

фахового коледжу ВНАУ та його лабораторіями. Університет готовий 

співпрацювати з м. Діжон та регіоном Бургундія-Франш-Конте з реалізації 

проєктів децентралізованого співробітництва та має серйозні наукові 
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напрацювання по обміну студентами та спільної участі в конкурсах рамкових 

грантових програм.  

 

  

Французька делегація з робочим візитом у ВНАУ 

 

Реалізація проєкту Агрохаб на базі ВНАУ дозволить обом сторонам 

розвивати наукову та інноваційну діяльність в агропромисловій сфері, сфері 

органічного землеробства та харчової безпеки. 

Наступним етапом децентралізованого співробітництва став офіційний 

п’ятиденний візит до Франції ректора університету – Віктора Мазура та 

проректора університету – Світлани Лутковської, який відбувся за підтримки 

Міністерства Європи і закордонних справ Франції.  

Перший робочий день візиту визначив можливі напрямки подальшої 

спільної діяльності Вінницького національного аграрного університету та 

університетів регіону Гранд Орлі (Франція) – розвиток альтернативної 

енергетики, органічного виробництва, сільських територій, безпека та якість 

харчових продуктів, очищення стічних вод, питання екологічної безпеки та 

екологічної модернізації за умов сталого розвитку. Перспективним для 

впровадження в Україні є досвід співпраці місцевого самоврядування, 

бізнесу та університетів: до складу кожного кластеру чи окремого проєкту 

регіону обов’язково входить університет з чітко визначеним завданням, 

терміном його виконання та відповідним розподілом фінансування.  
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П’ятиденний робочий візит Віктора Мазура та Світлани Лутковської в 

Агросуп Діжон (Франція) 

 

  

Презентація науково-технічного потенціалу ВНАУ та створену 

інноваційну україно-французьку платформу «Агрохаб» 

 

Під час перебування делегації Вінницької області у Франції відбувся 

офіційний прийом метрополії Діжону і Ради регіону Бургундія-Франш-Конте 

у Палаці герцогів Бургундських за участі заступниці мера Діжона з питань 

європейського співробітництва, розвитку міжнародних відносин, туризму і 
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проведення конгресів Сладани ЗІВКОВІЧ (Sladana Zivkovic), віце-президента 

Метрополії Діжон Філіпа ЛЕМАНСО (Philippe Lemanceau), дипломатичного 

радника префекта регіону Бургундія-Франш-Конте Х’ю Норді (Hughes Nordi) 

та представників посольства України у Франції. 

 

Під час заходу його учасники обговорили 4 напрямки співпраці: якісне 

водопостачання, функціонування агрокластеру та агрохабу, зрошення 

сільськогосподарських земель. 

Вінницький національний аграрний університету представив свій 

науково-технічний потенціал та презентував створену на його базі 

платформу Агрохаб. 

У рамках програми візиту до Франції делегація відвідала Екологічно-

логістичний центр Grand-Orly Seine Bievre, Орлі.  Робота Центру спрямована 

безпосередньо на поліпшення життя населення.  

     

Делегація ВНАУ та міста Вінниці в Екологічно-логістичному центрі 

Grand-Orly Seine Bievre, м. Орлі (Франція) 

 

Найпочеснішим візитом у рамках україно-французької співпраці став  

офіційний візит Надзвичайного та Повноважного Посла Франції в Україні 

Етьєна де Понсена до Вінницького національного аграрного університету. 

16 вересня 2021 року президент університету – д.е.н., професор, 

академік НААН України Григорій Калетнік разом із ректором університету, 

к.с.-г.н., професором Віктором Мазуром, та проректором з науково-

педагогічної роботи, євроінтеграції та міжнародної діяльності, д.е.н. 
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Світланою Лутковською провели робочу зустріч з Надзвичайним 

Повноваженим Послом Франції Етьєном де Понсе та аташе з питань 

співпраці Посольства Франції в Україні Матільдою Коме. Григорій Калетнік 

ознайомив офіційну делегацію  з ходом робіт по облаштуванню нових 

конференц- та конгрес-залів, кабінетів, лабораторій, де плануються наукові 

дослідження та співпраця ВНАУ з французькими освітніми, науковими 

установами та бізнесом у рамках створеної наукової платформи АГРОХАБ.  

  

Надзвичайний і Повноважений Посол Франції в Україні  

Етьєн де Понсе з робочим візитом у ВНАУ 

 

Перспективами розвитку міжнародного наукового та науково-

технічного співробітництва Вінницького національного аграрного 

університету (Вінниця, Україна) та Агросуп (Діжон, Франція) є участь у 

міжнародних проєктах, проведення міжнародних наукових конференцій, 

круглих столів, симпозіумів, стажування викладачів та студентів за 

кордоном, програми академічної мобільності для студентів та викладачів, 

програма подвійних дипломів, спільні наукові дослідження та конкурси.  

2 грудня 2021 року проректор з науково-педагогічної роботи, 

євроінтеграції та міжнародної діяльності Світлана Лутковська разом із 

кращими студентами університету провела робочу зустріч у форматі відео-

конференції з університетом AgroSup Dijon за участі Елен КОШЕ, Гаель 

РУДО та робочої групи студентів університету AgroSup щодо реалізації 

студентського україно-французького проєкту з якості харчування та 
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харчових продуктів. Контекст проєктної пропозиції – це сфера застосування 

інструментів промоції та переваг ланцюгів поставок харчування типу CC & 

CP під час комерціалізації сільськогосподарської продукції у Франції та в 

Україні. 

  

Обговорення робочих питань спільного українсько-французького 

проєкту з якості харчування 

 

Надважливим етапом програми децентралізованої співпраці міста 

Вінниці (Україна) та міста Діжон (Франція) стало офіційне відкриття 

інноваційної науково-практичної платформи Агрохаб на базі  Вінницького 

національного аграрного університету, яке відбулося за участі та сприяння 

Міністерства закордонних справ Франції, Економічної служби Посольства 

Франції в Україні, провідних французьких компаній BETEN, VITAGORA, 

AGRONOV, інституту Франції AgroSup Dijon, Вінницької міської ради, 

Вінницької обласної державної адміністрації.  

 



132 
 

 

Президент ВНАУ Григорій Калетнік, засновник французької 

компанії BETEN Жан Рош та представники Вінницької області урочисто 

перерізали червону стрічку, як символ старту та перспективи 

взаємовигідної співпраці 

 

Мета цієї потужної платформи – об'єднати науковий потенціалу 

університету, аграрних підприємств області та місцевих органів влади і дасть 

можливість серйозно працювати над науковими дослідженнями, що 

забезпечить сталий розвиток аграрного сектору та зменшить негативний 

вплив на екологію регіону.  

«Вінницький національний аграрний університет ще раз переконливо 

довів, що є передовим навчальним закладом, якому можна довіряти, з яким 

можна створювати такі потужні наукові та інноваційні платформи як 

Агрохаб», – президент ВНАУ Григорій Калетнік. 

 

Керівник проєкту Агрохаб Світлана Лутковська –  доктор економічних 

наук, проректор з науково-педагогічної роботи, євроінтеграції та 

міжнародної діяльності презентувала учасникам заходу весь комплекс 

матеріально-технічної бази наукової платформи та розповіла про історію 
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зародження ідеї створення даної платформи, її можливості та перспективи 

розвитку.  

 

 

 

Презентації матеріально-технічної бази наукової платформи «Агрохаб» 

 

«Агрохаб» – це синергія потенціалу університетів Вінниці та Діжону, 

яка дасть можливість спільно працювати над науковими дослідженнями, що 

забезпечить сталий розвиток та зменшить негативний вплив на навколишнє 

середовище. Для спільних досліджень, роботи в цілому ВНАУ надав своє 

приміщення та долучив в Агрохаб свої сучасні лабораторії альтернативних 

джерел енергії, органічного виробництва, практичні бази харчових 

технологій та інше устаткування та приміщення. 

Співробітництво між двома містами та країнами передбачає реалізацію 

чотирьох проєктів, у яких ВНАУ забезпечую наукову та освітню складову: 

 Агрохаб на базі Вінницького національного аграрного університету; 
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 Вдосконалення системи водопостачання та водовідведення у м. Вінниця; 

 Управління водними ресурсами в сільському господарстві; 

 «Агрокластер «АгроВін»», до якого входять провідні підприємства 

області та Вінницький національний аграрний університет.  

 

Забезпечення результативної діяльності «АгроВін» можливе при 

злагодженій взаємодії, постійному контакті, консультуванні, виконанні 

спільних проєктів, програм. Тому керівництвом міста, університету та власне 

Агрокластеру було прийнято рішення про підписання тристороннього 

договору про співпрацю з метою кращою координації діяльності 

«Агрокластеру «Агровін»». 

 

Трьохсторонній договір про співпрацю та створення «Агрокластеру 

«Агровін»» на базі ВНАУ 

 

За звітний період Вінницький національний аграрний університет 

прийняв у своїх стінах ще одну поважну закордонну делегацію: 

Надзвичайного і Повноваженого Посла Республіки Узбекистану – Алішера 

Курманова та радника з торгівельно-економічних питань Посольства – 

Бобура Расулова. Зустріч відбулася за участі президента університету – д.е.н., 
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професора, академіка НААН України Григорія Калетніка, ректора 

університету Віктора Мазура та проректора з науково-педагогічної роботи, 

євроінтеграції та міжнародної діяльності Світлани Лутковської. Стороно 

обговорили питання щодо взаємовигідної співпраці у напрямку екології, 

інтеграції, розвитку тваринництва, збереження, виведення нових сортів 

рослин, відновлення родючості ґрунтів та впровадження в життя спільних 

науково-дослідних проєктів: 

 

  

Надзвичайний і Повноважений Посол Республіки Узбекистану Алішер 

Курманов перебував із робочим візитом у ВНАУ 

 

З метою розширення міжнародної співпраці, керівництвом Вінницького 

національного аграрного університету було проведено робочу зустріч з 

радником французької компанії «Greentech Group» Генрі Джином 

Фредеріком та менеджером з технічних питань та розвитку «Greencell» 

Гілямо Гаетаном, де центральною темою стало органічне виробництво, 

екологічна безпека за умов сталого розвитку. 
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Радник французької компанії «Greentech Group» Генрі Джин 

Фредерік та менеджер з технічних питань та розвитку «Greencell» 

Гілям Гаетан з робочим візитом у ВНАУ 

 

На базі Вінницького національного аграрного університету та за 

безпосередньої участі науковців університету у звітному періоді відбувся 

третій Міжнародний науково-практичний онлайн-офлайн Конгрес з 

ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2021, у якому взяли участь більше 

2000 учасників з понад 30 країн світу. Цікаві лекції, майстер-класи, тренінги, 

практики сприяли обміну досвідом між світилами ветеринарної науки – 

теоретиками і практиками світового масштабу.  

 

  

Третій Міжнародний науково-практичний онлайн-офлайн конгрес з 

ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2021 проведений у ВНАУ 
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З ініціативи та за сприяння президента університету Григорія Калетніка 

наприкінці листопада 2021 року делегація Вінницького національного 

аграрного університету відвідала Всесвітню інноваційну виставку «Експо-

2020», Дубай (ОАЕ).  

           

Делегація ВНАУ на Всесвітній виставці «Експо - 2020»  

Об’єднані Арабські Емірати (Дубай) 

 

Головним завдання учасників делегації було ознайомитись з 

представленими на виставці досягненнями наук, техніки, технологій, 

зафіксувати їх і використовувати цей досвід як орієнтир в освітній, науковій 

та практичній виробничій діяльності всіх структурних підрозділів 

університету. Під час візиту делегація науково-педагогічних працівників, 

студентів та аспірантів ВНАУ вручила керівнику українського павільйону 

«Експо 2020» прапор Вінницького національного аграрного університету. 

університету.  

У 2021 році 11 науково-педагогічних працівників ВНАУ пройшли 

міжнародне стажування в закордонних установах-партнерів університету  та 

отримали сертифікати, що підтверджують міжнародний досвід кандидата на 

здобуття звання доцента, професора та доктора наук відповідно до нового 

«Порядку затвердження рішень про присвоєння вчених звань» № 656 від 19 

серпня 2015 року і Законом України «Про вищу освіту», а також 

враховується при ліцензуванні і акредитації освітніх послуг. Закордонне 

стажування науково-педагогічних працівників ВНАУ. 
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Закордонне стажування науково-педагогічних працівників ВНАУ 

 

Протягом звітного періоду аспіранти та студенти університету у 2021 

році були активними учасниками наукових заходів, оголошених 

Міністерством освіти і науки України спільно з іноземними Міністерствами 

та Урядовими організаціями у рамках програми академічної мобільності та 

освітнього обміну:  

 Міжнародний конкурс студентських наукових робіт «Black Sea Science 

2021» (5 студентів);  

 «Міжнародний конкурс студентських наукових робіт» (3 студенти); 

 проєкти EU Study Days (Єврошкола) (18 студентів);  

 «Міжнародна бізнес-гра для студентів LO’REAL BRANDSTORM 

2021» (3 студента);  

 програми освітнього обміну, з можливістю отримати стипендії 

Республіки Угорщини, Латвії, Литви, Словаччини та В’єтнаму (8 

студентів). 
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Участь студентів університету у проєкті EU Study Days (Єврошкола) 

 

            

Микичур Вадим переможець Міжнародного конкурсу студентських 

наукових робіт та Міжнародного соціального проєкту Scholarship від 

Freelancehunt 

 

Студент 4-го курсу Вінницького національного аграрного університету 

Микичур Вадим зайняв призові місця у: «Міжнародному конкурсі 

студентських наукових робіт», проведеного на базі Кременчуцького 

національного університету імені Михайла Остроградського та 

Міжнародному соціальному проєкті Scholarship від Freelancehunt.  

Метою міжнародних конкурсів є активізація процесів інтеграції 

України в європейський освітньо-науковий простір, розширення 
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міжнародних зв’язків, стимулювання інноваційної діяльності студентів, 

оволодіння ними сучасними технологіями, створення умов для формування 

інтелектуального потенціалу талановитої молоді.  

Відділ євроінтеграції та міжнародної діяльності спільно з науково-

педагогічними працівниками та студентами університету протягом  року 

були активними учасниками міжнародних заходів та конференцій, он-лайн 

семінарів, вебінарів, круглих столів тощо, присвячених розвитку 

університетів та світовим глобальним проблемам:  

 «Діяльність Жана Моне у рамках конкурсу Erasmus+ Call 2021» - 

про особливості фінансування і складання кошторисів проєктів, критерії 

оцінювання і відбору проєктів: 

  

Участь в онлайн-конференції «Діяльність Жана Моне в рамках конкурсу 

Erasmus+ Call 2021» 

 

 «Інтернаціоналізація вищої освіти: досвід США та України» 

програма імені Фулбрайта в Україні;  

 участь у Міжнародної конференції «Науково-доказові підходи до 

прийняття рішень для реалізації ЦУР у Чорноморському регіоні»; 

 міжнародній вебінар «Про вищу освіту і дослідження в пост-COVID 

період», організований Мережею універстетів Чорноморського 

регіону  та Бакинської вищої школи нафти у співпраці з Міністерством освіти 

Азербайджану. 
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Відповідно до оголошення Міністерства освіти і науки України 

долучилися до перегляду інформаційного заходу «Horizon Europe Launch Day 

in Ukraine» з метою висвітлення та обговорення участі України у наступній 

Рамковій програмі Європейського Союзу з досліджень та інновацій 

«Горизонт Європа 2021-2027рр». 

     
 

     

Участь у вебінарі «Horizon Europe Launch Day in Ukraine» та «Horizon 

Europe 2021-2027» 

 

Завдяки розширенню міжнародної співпраці 124 студенти ВНАУ 

пройшли у 2021 році навчально-виробничі практики в Польщі, Німеччині, 

Нідерландах, Швеції, Швейцарії, Данії, США та Канаді.  

Профільне стажування для студентів університету за кордоном – це 

можливість не лише застосувати отримані знання і вміння на практиці, 

підтвердити рівень своїх професійних навичок, а й перейняти досвід 

провідних іноземних компаній. 
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Закордонна стажування студентів ВНАУ за кордоном з провідними 

міжнародними партнерами університету 

 

Детальні дані щодо тематики співробітництва з зарубіжними 

партнерами (окремо по кожній країні) викладено у таблиці 1. 

Таблиця 7.1. 

Наукове та науково-технічне співробітництво Вінницького НАУ із 

закордонними організаціями за 2021 рік 

Країна- 
партнер (в 

алфавітному 

порядку) 

Установа- 
партнер 

Тема  
співробітництва 

Документ, у 
рамках якого 

здійснюється 

співробіт-
ництво, термін 

його дії 

Практичні 

результати від 

співробітництва 

Білорусь 

Білоруський 

державний 

аграрний 

технічний 

університет 

Взаємний обмін 

досвідом в сфері 

освітньої та 

науково-технічної 

діяльності. Сумісні 

програми 

стажування та 

підвищення 

кваліфікації. Обмін 

досвідом в освітній 

та інноваційній 

діяльності. 

Договір про 

співпрацю в 

галузі науки, 

освіти і 

додаткової 

освіти для 

дорослих 

25.05.2018-
25.05.2023 pp. 

Участь у 

міжнародних 
конференціях. 

Видання 

спільних 

наукових статей. 
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Виконання 

сумісних програм 

та проєктів. 

Сумісне 

публікування 

результатів 

досліджень. 

Білоруська 

державна 

сільськогоспо-
дарська 

академія 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах, 

дослідженнях. 

Договір про 

співпрацю 

04.04.2017- 
04.04.2022 рр. 

Сприяння 

налагодженню 

взаємної 

співпраці у 

науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 
Інформаційний 

обмін в 

академічній, 

науковій і 

соціальній 

сферах 

взаємовигідних 

для обох сторін. 

РУП «Інститут 

м’ясо-молочної 

промисловості» 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах, 

дослідженнях та 

проєктах 

взаємовигідних для 

обох сторін. 

Договір про 

співпрацю 
28.04.2017-
28.04.2022 рр. 

Сприяння 

налагодженню 

взаємної 

співпраці у 

науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 
Інформаційний 

обмін в 

академічній, 

науковій і 

соціальній 

сферах 

взаємовигідних 

для обох сторін. 
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РУП «Науково-
практичний 

центр НАН РБ 

по 

землеробству» 

Проведення 

спільних 

досліджень по 

розробці нових 

сортів рослин для 

зниження 

забруднення 

радіонуклідами. 

Договір про 

міжнародне 

наукове 

співробітництво 
10.01.2015-
10.01.2020 pp. 

Міжнародне 

наукове 

співробітництво 

з метою 

проведення 

спільних 

досліджень, 

розробки 

наукових 

підходів для 

виведення нових 

сортів рослин. 

Гродненський 

державний 

аграрний 

університет 

Сумісне виконання 

науково-дослідних 

робіт, наукових та 

грантових проєктів. 

Взаємообмін у 

напрямку 

формування 

спільних освітніх 

програм, програм 

стажування та 

підвищення 

кваліфікації. 

Забезпечення 

програм 

академічної 

мобільності.  

Договір про 

співпрацю 

17.06.2014– 
17.06.20 рр. 

Участь у 

наукових 

конференціях, 

виставках. 

Мозирський 

державний 

педагогічний 

університет 

ім. Шемякіна 

Сумісні наукові 

дослідження, 

розробка 

навчальних 

програм. Програми 

стажування та 

підвищення 

кваліфікації. 

Академічна 

мобільність 

науково-
педагогічних 

працівників, 

аспірантів та 

студентів. 

Договір про 

співпрацю  
05.11.2014-
05.11.2024 pp. 

Стажування 
викладачів. 

Видання 

спільних статей, 

методичних 

розробок. 

Болгарія 

Університет 

агробізнесу та 

розвитку 

сільських 

районів 

Обмін 

викладачами, 

вченими, 

докторантами, 

магістрантами та 

бакалаврами для 

проведення 

сумісних 

досліджень. 

Договір про 

співпрацю 
28.10.2016-
28.10.2021 рр. 

Участь у роботі 

міжнародних 

конференцій з 

економіки, 

управління 

сільськогоспода

рським 

виробництвом. 
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Наукове 

керівництво та 

опонування 

дисертаційних 

робіт. Підвищення 

кваліфікації 

викладачів, 

магістрантів та 

докторантів на базі 

вузу-партнера. 

Обмін навчальними 

планами, 

методичною 

літературою та 

програмним 

забезпеченням. 

Взаємне 

використання 

засобів 

дистанційного 

навчання для 

підготовки 

спеціалістів. 

Пловдивський 

аграрний 

університет 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Обмін 

результатами 

спільних 

досліджень та їх 
впровадження у 

національну 

економіку. Сумісна 

публікація 

результатів 

досліджень у 

виданнях вузів-
партнерів. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
2019-2024 рр. 

Участь у 

міжнародних 

конференціях. 

Проведення 

стажування 

науково-
педагогічних 

працівників. 
Сумісні 

публікації 

наукових статей. 

Стажування 

науково-
педагогічних 

працівників. 
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Компанія 
«ТУРАЛ С» 

Здобуття 

міжнародного 

досвіду відповідно 

до програми 

університету. 

Ознайомлення 

студентів із 

сучасними 

формами та 

методами 

професійної роботи 

в галузі туризму, 

готельного та 

ресторанного 

бізнесу, 

маркетингу, 

підприємництва, 

адміністрування, 

управління 

готелями та 

ресторанами. 

Формування їх 

умінь і здібностей у 

прийнятті 

незалежних рішень 

у реальних 

ринкових і 

виробничих 

умовах. 

Договір про 

співпрацю 

13.09.2019-
13.09.2021 рр. 

Програми 

міжнародного 

стажування 

студентів. 

Вірменія 

Національний 

аграрний 

університет 

Вірменії 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

Інформаційний та 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
29.06.2018- 
29.06.2022 pp. 

Участь у 

міжнародних 

науково-
практичних 
конференціях. 
Розвиток 

поетапної 

академічної 

співпраці з 

метою сприяння 

освітньому та 

науковому 

обміну між 

адміністрацією, 

викладачами, 

науковцями та 

студентами 

через спільні 

проєкти, 

програми. 
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інтелектуальний 

обмін у 

академічній, 

науковій та 

дослідницькій 

сферах. Обмін 

досвідом щодо 

комп’ютеризації 

навчального 

процесу та 

науково-дослідної 

роботи. Сприяння 

налагодженню 

взаємоспівпраці у 

науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. Обмін 

результатами 

спільних 

досліджень та їх 

впровадження у 

національну 

економіку. Сумісна 

публікація 

результатів 

досліджень у 

виданнях вузів- 
партнерів. 

Вірменський 

державний 

економічний 

університет 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
25.11.2020- 
25.11.2025 pp. 

Сприяння 

освітньому та 

науковому 

обміну між 

науковцями, 

студентами 

через спільні 

проєкти 

програми та інші 

види співпраці. 
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Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

Інформаційний та 

інтелектуальний 

обмін у 

академічній, 

науковій та 

дослідницькій 

сферах. Обмін 

досвідом щодо 

комп’ютеризації 

навчального 

процесу та 

науково-дослідної 

роботи. Сприяння 

налагодженню 

взаємоспівпраці у 

науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. Обмін 

результатами 

спільних 

досліджень та їх 

впровадження у 

національну 

економіку. Сумісна 

публікація 

результатів 

досліджень у 

виданнях вузів-
партнерів. 

Великобри-
танія 

Компанія 

«Міжнародн-
інформаційний 

центр» 

Міжнародні 

програми практики 

та стажування та 

програми 

академічного 

обміну на аграрних 

підприємствах 

Договір з 

організаційног

о забезпечення 

стажування 

(практики) за 

кордоном 

здобувачів 

вищої освіти 

21.12.2020-
21.12.2025 рр. 
 

Проведення 

стажувань 

(практики) 
здобувачів 

вищої освіти. 
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Грузія 

Аграрний 

університет 

Грузії 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах, 

дослідженнях та 

проєктах 

взаємовигідних для 

обох сторін. 
Сприяння 

налагодженню 

взаємної співпраці 

у науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 

Договір про 

співпрацю 
12.01.2016-
12.01.2021 pp. 

Участь у 

конференціях. 

Проведення 

спільних 

досліджень. 

Проведення 

досліджень із 

використання 

кормових 

добавок для 

годівлі тварин. 

Кавказький 

Міжнародний 

університет 

Стимулювання 

академічного 

обміну та співпраці 

між установами. 

Забезпечення 

академічної 

мобільності 

викладачів, 

докторантів, 

аспірантів, 

студентів 

(бакалаври, 

магістри та PhD 

програми). 

Організація 

спільних семінарів, 

курсів та інших 

наукових заходів. 

Сумісна публікація 

Меморандум 

про академічне 

та освітнє 

співробітництв

о 
01.12.2016-
01.12.2021 pp. 

Участь у 

міжнародних 

конференціях. 

Проведення 

стажування 

науково-
педагогічних 

працівників. 
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результатів 

досліджень у 

виданнях вузів-
партнерів. 

Сприяння 

впровадженню 

результатів 

співробітництва у 

економіку обох 

країн. Розробка 

спільних програм 

подвійних 

дипломів. 

Визнання ECTS 

(кредитів), 

накопичених у 

період мобільності 

відповідно до 

встановлених 

внутрішніх правил 

та процедур вузів-
партнерів. 

Державний 

університет 

Іллі 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Договір про 

співпрацю 
13.05.2016-
13.05.2021 pp. 

Сприяння 

налагодженню 

взаємної 

співпраці у 

науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 
Інформаційний 

обмін в 

академічній, 

науковій і 

соціальній 

сферах 

взаємовигідних 

для обох сторін. 

Академія 

сільськогоспо-
дарських наук 

Грузії 

Організація 

співпраці в 

підготовці науково-
педагогічних кадрів 

і спеціалістів вищої 

професійної освіти. 

Договір про 

творчу 

співпрацю 

03.10.2013 р. -
безстроковий 

Сумісна 

науково-
дослідна 

діяльність на 

базі кадрового 

потенціалу обох 

сторін. Науково-
методична та 



151 
 

науково-
практична 

співпраця. 

Проведення 

сумісних 

науково-
технічних 

заходів різного 

рівня 

(симпозіуми, 

семінари, 

форуми, 

конференції, 

читання і т.п.). 

Проведення 

сумісної 

дослідно-
експериментальн

ої діяльності. 

Естонія 
Естонський 

університет 

Життєвих наук 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дорадчих 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

студентами, 

магістрами та 

аспірантами, які є 

взаємовигідними. 

Інформаційний 

обмін у 

академічній, 

науковій та 

дорадчій сферах. 

Договір про 

співпрацю 
2018-2022 рр. 

Співпраця з 

метою зміцнення 

відносин у 

освітній, 

науковій та 

дорадчій 

діяльності. 

Італія 
Університет 

Барі Альдо 

Моро 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
18.09.2019-
18.09.2024 рр. 

Взаємообмін з 

метою зміцнення 

співпраці 

науковців у 

дослідницькій та 

сільськогоспода

р ській сферах. 

Стажування 

викладачів. 

Участь у 

конференціях. 
Сумісні 

публікації. 

Участь у 

редколегіях 

фахових видань. 
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дослідженнях. 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

Інформаційний та 

інтелектуальний 

обмін у 

академічній, 

науковій та 

дослідницькій 

сферах. 

Університет 

Болоньї 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
2018-2023 рр. 

Взаємообмін з 

метою зміцнення 

співпраці 

науковців у 

дослідницькій та 

сільскогосподар 

ській сферах. 

Стажування 

викладачів. 

Участь у 

конференціях. 
Сумісні 

публікації. 

Участь у 

редколегіях 

фахових видань. 

Канада Old College 

Договір про 

партнерство, 

співробітництво та 

науковий обмін 
2018-2023 рр. 

Меморандум 

співпраці 
Безстроковий 

Співпраця з 

метою сприяння 

педагогічно- 
науковій 

діяльності, 

розробка та 

втілення 

спільних 

освітніх, 

наукових та 

дорадчих 

проєктів. 

Китай 

Китайсько-
українська 
асоціація по 

реалізації 

міжнародних 

проєктів 

Зміцнення відносин 

у 

сільськогосподарсь

кій та науковій 

сферах. Створення 

спільних проєктів 

пов’язаних із 

вивченням 

біогазових 

технологій та 

Угода про 

співпрацю 
06.06.2013-
06.06.2023 pp. 

Спільна робота 

над 

вдосконаленням 

схем та 

конструкцій 

біогазових 

установок 

домогосподарств 

населення. 
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відновлюваних 

джерел енергії. 

Академія наук 

провінції 

Хэйлунцзян  

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. . Спільна 

дослідницька 

діяльність. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
2021-2026 рр. 

Співпраця з 

метою зміцнення 

відносин у 

освітній, 

науковій та 

дорадчій 

діяльності. 

Латвія 

Латвійський 

університет 

Обмін викладачами 

та студентами. 

Спільна 

дослідницька 

діяльність. Участь 

у семінарах та 

навчальних 

нарадах. Обмін 

навчальними 

матеріалами та 

іншою 

інформацією. 

Спеціальні 

короткострокові 

навчальні 

програми. Обмін 

адміністративним 

персоналом та 

координаторами. 

Спільні культурні 

програми. 

Меморандум 

про 

взаєморозумінн

я та співпрацю 
2019-2024 pp. 

Участь у роботі 

міжнародних 

конференцій. 
Стажування 

науково-
педагогічних 

працівників. 

Сумісні 

публікації. 

Представництво 

у редколегіях 

фахових видань. 

Балтійська 

міжнародна 

академія 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
2021-2026 рр. 

Участь у роботі 

міжнародних 

конференцій з 
економіки, 

управління 

сільськогоспода

рським 

виробництвом. 

Литва 

Литовський 

Бізнес 

Університет 

прикладних 

наук 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

Договір про 

співпрацю 
15.10.2016-
15.10.2020 pp. 

Сприяння 

налагодженню 

взаємної 

співпраці у 

науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 
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студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах, 

дослідженнях та 

проєктах 

взаємовигідних для 

обох сторін. 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 
Інформаційний 

обмін в 

академічній, 

науковій і 

соціальній 

сферах 

взаємовигідних 

для обох сторін. 

Молдова 

Державний 

Аграрний 

університет 

Молдови 

Проведення 

спільних 

досліджень у галузі 

за напрямом: 

рослинництво, 

агрохімія, селекція, 

насінництво, 

агробіотехнологія 

та органічне 

виробництво. 

Розробка та 

реалізація спільних 

наукових проєктів, 

проведення 

спільних наукових 

досліджень, 

взаємна публікація 

наукових статей. 

Договір про 

творчу 

співпрацю 

05.2017-
05.2021 рр. 

Проведення 

симпозіумів, 

конференцій, і 

семінарів. Обмін 

магістрами, 

аспірантами, 

здобувачами, 

проходження 

наукового 

стажування. 
 

Національний 

Інститут 

Економічних 

Досліджень 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах, 

дослідженнях та 

проєктах 

взаємовигідних для 

обох сторін. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
12.05.2016 рр.- 
12.05.2020 pp. 

Участь у роботі 

міжнародних 

конференцій з 
економіки, 

управління 

сільськогоспода

рським 

виробництвом. 

Проходження 

стажування 

науково- 
педагогічних 

працівників. 

Коледж ім. 

Міхая Емінеску 
Сприяння 

налагодженню 

Договір про 

партнерство, 

Участь у роботі 

міжнародних 
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взаємної співпраці 

у науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 
Інформаційний 

обмін в 

академічній, 

науковій і 

соціальній сферах 

взаємовигідних для 

обох сторін 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
2019-2024 рр. 

конференцій. 
Сумісні 

програми з 

коледжами 

університету. 

Науково-
практичним 

інститутом 

біотехнологій в 

зоотехнології і 

ветеринарної 

медицини 

Міністерства 

сільського 

господарства і 

харчової 

промисловості  

Сприяння 

налагодженню 

взаємної співпраці 

у науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
2021-2026 рр. 

Двохсторонній 

обмін науково-
педагогічними 

працівниками та 

студентами. 

Національним 

Інститутом 

Економічних 

досліджень 

Проведення 

навчальних 

семінарів, 

виробничих 

практик для 

студентів. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
2021-2026 рр. 

Участь у роботі 

міжнародних 

конференцій з 
економіки, 

управління 

сільськогоспода

рським 

виробництвом. 

Нідерланди 
Дронтонський 

професійний 

університет 

Обмін 

викладачами, 

студентами, 

магістрами та 

аспірантами. 

Організація 

спільних наукових 

проєктів, 

конференцій, 

тренінгів. Обмін 

публікаціями, 

науковими 

виданнями, 

Договір про 

співпрацю 

01.07.2005-
безстроковий 

Взаємообмін з 

метою зміцнення 

співпраці 

науковців у 

дослідницькій та 

сільскогосподась

кій сферах. 

Стажування 

викладачів. 

Участь у 

конференціях. 
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книгами, а також 

співпраця в 

інформаційному 

середовищі. 

Співпраця в 

розробці 

навчальних та 

робочих програм. 

Німеччина 

Університет 

прикладних 

наук 

Вайєнштафен-
Тріздорф 

Двохсторонній 

обмін науково-
педагогічними 

працівниками та 

студентами. 

Спільна наукова 

робота у сфері 

спільних інтересів, 

сумісні наукові 

публікації, 

академічна 

мобільність 

викладачів та 

студентів. 
 

Договір про 

співпрацю 
29.11.2019-
29.11.2022 pp. 

Взаємообмін з 

метою зміцнення 

співпраці 

науковців у 

дослідницькій та 

сільскогосподар 

ській сферах. 

Стажування 

викладачів. 

Участь у 

конференціях. 
Розробка 

подвійних 

дипломів 

магістерського 

курсу «Аграрна 

економіка» 

Міжнародна 

акредитація 

спеціальності 

«Аграрна 

економіка». 

Компанія 
«KARLS» 

Сприяння 

інтеграції 

національної вищої 

освіти до світового 

простору на основі 

закріплення 

теоретичних знань 

здобувачів вищої 

освіти, вивчення 

практичного 

досвіду ведення 

сільського 

господарства. 

Договір з 

організаційного 

забезпечення 

стажування 

(практики) за 

кордоном 

здобувачів 

вищої освіти 

21.12.2020-
21.12.2025 рр. 

Проведення 

стажувань 

(практики) 
здобувачів 

вищої освіти. 

Компанія 
«Self Invest» 

Здобуття 

міжнародного 

досвіду відповідно 

до програми 

університету. 

Формування їх 

умінь і здібностей у 

прийнятті 

незалежних рішень 

Договір з 

організаційног

о забезпечення 

стажування 

(практики) за 

кордоном 

здобувачів 

вищої освіти 

21.03.2021-

Проведення 

стажувань 

(практики) 
здобувачів 

вищої освіти. 
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у реальних 

ринкових і 

виробничих 

умовах. 

21.03.2026 рр. 

Университет 
Хохенхайм 

Двохсторонній 

обмін науково-
педагогічними 

працівниками та 

студентами. 

Спільна наукова 

робота у сфері 

спільних інтересів, 

сумісні наукові 

публікації, 

академічна 

мобільність 

викладачів та 

студентів. 

Договір про 

співпрацю 
2019-2024 pp. 

Взаємообмін з 

метою зміцнення 

співпраці 

науковців у 

дослідницькій та 

сільскогосподар-
ській сферах. 

Стажування 

викладачів. 

Участь у 

конференціях. 

Компанія 
«MAVISTA» 

Здобуття 

міжнародного 

досвіду відповідно 

до програми 

університету. 

Формування їх 

умінь і здібностей у 

прийнятті 

незалежних рішень 

у реальних 

ринкових і 

виробничих 

умовах. 

Договір з 

організаційног

о забезпечення 

стажування 

(практики) за 

кордоном 

здобувачів 

вищої освіти 

15.05.2021-
15.05.2026 рр. 

Проведення 

стажувань 

(практики) 
здобувачів 

вищої освіти. 

Німецький 

аграрний центр 
НімАІД 

Проведення 

навчально-
виробничих 

практик для 

студентів із 

агрономії, 

тваринництва, 

механізації на 

провідних аграрних 

підприємствах 

Німеччини. 

Договір про 

співпрацю 
2017-2020 pp. 

Проведення 

семінарів, 

стажувань 

студентів, 

магістрів, 

викладачів. 

Компанія «Inter 

Agro Image» 

Ознайомлення 

студентів та 

організація 

практичних 

стажувань за 

кордоном для 

студентів в 

сільському 

господарстві 

Договір з 

організаційног

о забезпечення 

стажування 

(практики) за 

кордоном 

здобувачів 

вищої освіти 

15.04.2020-
15.04.2025 рр. 

Проведення 

стажувань 

(практики) 
здобувачів 

вищої освіти. 
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Сільське 

господарство 

та Екологічна 

Рівновага з 

Східною 

Європою, 

Німеччина 

(Logo) 

Проведення 

навчально-
виробничих 

практик для 

студентів із 

спеціальностей 

агрономія, 

тваринництво, с.-г. 

механізація на 

провідних аграрних 

підприємствах 

Німеччини. 

Договір про 

проведення 

навчальних 

практик для 

студентів 

аграрних 

спеціальностей 

2017-2022 pp. 

Проведення 

навчально-
виробничих 

практик та 

стажувань 
студентів 

аграрних 

спеціальностей. 

Компанія 

«Українська 

асоціація 

молодих 

фермерів» 

Здобуття 

міжнародного 

досвіду відповідно 

до програми 

університету. 

Ознайомлення 

студентів із 

сучасними 

формами та 

методами 

професійної роботи 

в галузі агрономі. 

Договір з 

організаційног

о забезпечення 

стажування 

(практики) за 

кордоном 

здобувачів 

вищої освіти 

16.02.2021-
16.02.2026 рр. 

Проведення 

стажувань 

(практики) 
здобувачів 

вищої освіти. 

Німецька 

Селянська 

Спілка, 

Deutscher 
Bauemverband 

Проведення 

навчальних 

семінарів, 

виробничих 

практик для 

студентів. 

Договір про 

проведення 

навчальних 

практик 
2017-2022 pp. 

Проведення 

навчальних 

семінарів, 
виробничих 

практик для 

студентів зі 

спеціальності 

агрономія, 

тваринництво на 

екологічних 

фермах Західної 

Німеччини. 

 
Компанія 

«Профітім» 

Здобуття 

міжнародного 

досвіду та 

ознайомлення 

студентів із 

сучасними 

формами та 

методами 

професійної роботи 

в галузі агрономії 

та технологіях 

виробництва 

продукції 

тваринництва 

Договір з 

організаційног

о забезпечення 

стажування 

(практики) за 

кордоном 

здобувачів 

вищої освіти 

13.04.2021-
13.04.2026 рр. 

Проведення 

стажувань 

(практики) 
здобувачів 

вищої освіти. 

Польща 
Інститут 

суспільних 

Сприяння 

налагодженню 

Угода про 

співробітництв

Співпраця з 

метою сприяння 
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наук взаємної співпраці 

у науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 

о 
23.11.2016-
23.11.2020 pp. 

педагогічно- 
науковій 

діяльності, 

розробка та 

втілення 

спільних 

освітніх, 

наукових та 

дорадчих 

проєктів. 

Університет 

Міжнародних 

стосунків і 

суспільної 

комунікації 

м. Хелм 

Сприяння обміну 

науковцями, 

викладачами та 

студентами. Обмін 

досвідом в 

організації 

навчального 

процесу в 

університетах. 

Представлення 

нових робочих 

програм. Спільні 

гранти, навчально-
наукові проєкти. 

Обмін 

публікаціями та 

методичними 

матеріалами. 

Угода про 

співпрацю 
05.04.2016-
05.04.2020 pp. 

Розвиток та 

залучення 

спільних вчених, 

дослідників до 

проєктних робіт, 

котрі є спільним 

досягненням та 

цікавими для 

обох сторін. 

Вища школа 

міжнародних 

стосунків і 

суспільної 

комунікації в 

Хелмі 

Дослідницька 

робота у галузях 

спільних інтересів. 

Підтвердження 

наукового ступеня, 

обмін викладачами 

та студентами. 

Представлення 

нових робочих 

програм. Спільні 

гранти, навчально-
наукові проєкти. 

Обмін 

публікаціями та 

методичною 

літературою. 

Угода про 

співпрацю, 

05.04.2016-
05.04.2021 рр. 

Співпраця з 

метою сприяння 

педагогічно- 
науковій 

діяльності, 

розробка та 

втілення 

спільних 

освітніх, 

наукових та 

дорадчих 

проєктів. 

Вища школа 

охорони 

здоров’я та 

суспільних 

наук 

Інформаційний 

обмін в 

академічній, 

науковій і 

соціальній сферах 

взаємовигідних для 

обох сторін. 

Угода про 

співробітництво  
23.11.2016-
23.11.2021 pp. 

Співпраця з 

організації 

стажування 

викладачів та 

дослідження у 

сферах взаємних 

інтересів 
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(агрономія, 

економіка). 

Варшавський 

університет 

природничих 

наук 

Взаємообмін з 

метою зміцнення 

співпраці науковців 

у дослідницькій та 

сільськогосподарсь

кій сферах. Участь 

у конференціях. 

Сумісні наукові 

проєкти, навчальні 

програми, 

публікації. 

Меморандум 

про 

взаєморозумін-
ня 
18.05.2018-
18.05.2023 рр. 

Взаємообмін з 

метою зміцнення 

співпраці 

науковців у 

дослідницькій та 

сільскогосподар 

ській сферах. 

Участь у 

конференціях. 

Вища школа 

Бізнесу – 
Національний 

Університет 

Луїз 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

Інформаційний та 

інтелектуальний 

обмін у 

академічній, 

науковій та 

дослідницькій 

сферах. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 

19.09.2018-
19.09.2023 pp. 

Обмін досвідом 

щодо 

комп’ютеризації 

навчального 

процесу та 

науково-
дослідної 

роботи. 

Сприяння 

налагодженню 

взаємоспівпраці 

у науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок.  

Академія 

Агробізнесу в 

м. Ломжа 

Сумісні програми 

стажування з 

напрямку 

«Агробізнес». 

Договір про 

проведення 

стажування 
2021-2026 рр. 

Обмін 

результатами 

спільних 

досліджень та їх 

впровадження у 

національну 

економіку. 

Сумісна 

публікація 

результатів 
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досліджень у 

виданнях вузів-
партнерів. 

 
Куявський 

університет у 

Влоцлавеку 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах. 

Договір про 

проведення 

стажування 
2021-2026 рр. 

Участь у 

міжнародних 
конференціях. 

Стажування 

викладачів. 

 

Сільськогоспод

арський 

університет у 

Кракові 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

Інформаційний та 

інтелектуальний 

обмін у 

академічній, 

науковій та 

дослідницькій 

сферах. 

Договір про 

проведення 

стажування 
2021-2026 рр. 

Інформаційний 

обмін в 

академічній, 

науковій і 

соціальній 

сферах 

взаємовигідних 

для обох сторін. 

Російська 

Федерація 

Курська 

державна 

сільськогоспод

арська академія 

ім. І.І. Іванова 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах, 

дослідженнях та 

проєктах 

взаємовигідних для 

обох сторін. 

Договір про 

співпрацю 

23.02.2017 – 
23.02.2022 рр. 

Сприяння 

налагодженню 

взаємної 

співпраці у 

науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 
Інформаційний 

обмін в 

академічній, 

науковій і 

соціальній 

сферах 

взаємовигідних 
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для обох сторін. 

Уральський 

державний 

аграрний 

університет 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах, 

дослідженнях та 

проєктах 

взаємовигідних для 

обох сторін. 

Договір про 

співпрацю 
20.01.2017 – 
20.01.2022 рр. 

Сприяння 

налагодженню 

взаємної 

співпраці у 

науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 
Інформаційний 

обмін в 

академічній, 

науковій і 

соціальній 

сферах 

взаємовигідних 

для обох сторін. 

Румунія 

Університет 

Овідіус в 

м. Константа 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах, 
дослідженнях та 

проєктах 

взаємовигідних для 

обох сторін. 

Угода про 

співпрацю 
06.06.2016-
06.06.2021 pp. 

Співпраця в 

сфері 
досліджень 

альтернативних 

джерел енергії. 

Участь у 

конференціях та 

заходах у рамках 

діяльності 

Мережі 

університетів 

Чорноморського 

регіону. 

Університет 

Штефан чел 

Маре 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 

13.09.2019-
13.09.2024 pp. 

Співпраця з 

метою сприяння 

педагогічно- 
науковій 

діяльності, 

розробка та 

втілення 

спільних 

освітніх, 
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викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

Інформаційний та 

інтелектуальний 

обмін у 

академічній, 

науковій та 

дослідницькій 

сферах. 

наукових та 

дорадчих 

проєктів. 

Асоціація 

університетів 

чорноморськог

о регіону 

Співпраця з метою 

спільних наукових 

досліджень у сфері 

сільськогосподар-
ських наук. 
Поширення 

міжнародного 

досвіду серед 

науковців, 

викладачів, 

адміністративного 

персоналу та 

студентів. 

Сертифікат про 

членство з 

травня 2012 

року. 

Співпраця з 

метою сприяння 

педагогічно- 
науковій 

діяльності, 

розробка та 

втілення 

спільних 

освітніх, 
наукових та 

дорадчих 

проєктів. 

Словаччина 
Університет 

Жіліна 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 

18.04.2018-
18.04.2023 pp. 

Участь у 

міжнародних 
конференціях. 

Стажування 

викладачів. 
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підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

Словацький 

аграрний 

університет у 

м. Нітра 

Подвійні дипломи. 
Взаємообмін 

науково-
педагогічних 

працівників. Обмін 

науковою та 

науково-
методичною 

літературою, 

сумісні 

консультації у 

сферах спільних 

інтересів. Обмін 

досвідом у сфері 

підготовки 

висококваліфікован

их спеціалістів. 

Сумісне 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів тощо. 

Договір про 

співпрацю 

06.12.2017-
06.06.2023 pp. 

Взаємообмін з 

метою зміцнення 

співпраці 

науковців у 

дослідницькій та 

сільскогосподар 

ській сферах. 

Стажування 

викладачів. 

Участь у 

конференціях. 

Розробка 

програми 

подвійних 

дипломів 

магістерського 

курсу «Аграрна 

політика ЄС». 

Університет 

ветеринарної 

медицини і 

фармації у 

м. Кошице 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах, 

дослідженнях та 

проєктах 

взаємовигідних для 

обох сторін. 

Договір про 

співпрацю 

09.01.2017-
09.01.2022 pp. 

Участь у 

міжнародних 

конференціях. 

Взаємне 

проведення 

досліджень на 

базах обох 

університетів. 

Східно-
Європейська 

агенція 

розвитку 

Сприяння 

налагодженню 

взаємної співпраці 

у науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

Угода про 

співпрацю 

14.05.2015-
14.05.2020 pp. 

Участь у 

міжнародних 
конференціях. 

Стажування 

викладачів. 
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організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 

Академічне 

співтовариство 

ім. Михайла 

Балудянського 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

Інформаційний та 

інтелектуальний 

обмін у 

академічній, 

науковій та 

дослідницькій 

сферах. Обмін 

досвідом щодо 

комп’ютеризації 

навчального 

процесу та 

науково-дослідної 

роботи. Сприяння 

налагодженню 

взаємоспівпраці у 

науковій, 

дослідницькій та 

педагогічній 

сферах через 

спільну 

організацію та 

проведення 

конференцій, 

симпозіумів, 

виставок. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
20.04.2018-
20.04.2023 рр. 

Розробка та 

втілення 

спільних 

освітніх, 

наукових та 

дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових 

обмінів між 

науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, 

наукових 

конференціях, 

лекціях, 

семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Технічний 

університет 

м. Зволен 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 
Співпраця в галузі 

лісівництва та 

деревообробки. 

Договір про 

співпрацю 

2017-2022 pp. 

Участь у 

міжнародних 

конференціях. 

Взаємне 

проведення 

досліджень на 

базах обох 

університетів. 

США 
Сільськогоспо-
дарський центр 

Розробка та 

втілення спільних 

Договір про 

партнерство, 

Співпраця з 

метою зміцнення 
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державного 

університету 

штату Луїзіана 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
2018-2023 pp. 

відносин у 

освітній, 

науковій та 

дорадчій 

діяльності. 
Підтримка 

академічних та 

наукових 

обмінів 

викладачами. 

Туреччина 

TUI Ukraine. 
Tantur Turizm 
Seyahat A.S. 

Здобуття 

міжнародного 

досвіду відповідно 

до програми 

університету. 

Ознайомлення 

студентів із 

сучасними 

формами та 

методами 

професійної роботи 

в галузі туризму, 

готельного та 

ресторанного 

бізнесу, 

маркетингу, 

підприємництва, 

адміністрування, 

управління 

готелями та 

ресторанами. 

Формування їх 

умінь і здібностей у 

прийнятті 

незалежних рішень 

у реальних 

ринкових і 

виробничих 

умовах. 

Договір про 

стажування 

студентів 

06.03.2020-
06.03.2021 рр. 

Програми 

міжнародного 

стажування 

студентів. 

Університет 

Чанаккале 

Онсекіз Март 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

Договір про 

стажування 

студентів 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка 
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між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

2021-2026 рр. кадрів через 

аспірантуру та 

докторантуру. 

Франція 

Національний 

вищий інститут 

сільськогоспо-
дарських, 

харчових та 

екологічних 

наук 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях.  

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 
31.08.2020 -
31.08.2025 рр. 

Обмін 

викладачами та 

студентами і 

аспірантами. 

Організація 

спільних 

науково-
технічних 

заходів. Сумісні 

публікації 

різного рівня. 

Співпраця в 

розробці 

робочих та 

навчальних 

програм. 

Швеція 

Фолкуніверсит

ет 

Розробка та 

втілення спільних 

освітніх, наукових 

та дослідницьких 

проєктів. 

Підтримка 

академічних та 

наукових обмінів 

між науковцями, 

викладачами та 

студентами для 

участі в освітніх 

грантах, наукових 

конференціях, 

лекціях, семінарах, 

тренінгах та 

дослідженнях. 

Взаємообмін для 

читання лекцій, 

підготовка кадрів 

через аспірантуру 

та докторантуру. 

Договір про 

партнерство, 

співробітництв

о та науковий 

обмін 

20.03.2018-
20.03.2023 pp. 

Співпраця з 

метою зміцнення 

відносин у 

освітній, 

науковій та 

дорадчій 

діяльності. 
Підтримка 

академічних та 

наукових 

обмінів 

викладачами. 

Участь у 

проєктах 

«Erasmus+». 

Асоціація 

фермерів 

Швеції 

Організація 

проведення 

навчально- 
виробничих 

Договір про 

співпрацю 

2017-2022 pp. 

Стажування 

студентів. 

Участь у 

навчальних 
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практик, семінарів 

для студентів у 

галузях 

рослинництва, 

тваринництва та 

переробки 

сільськогосподарсь

кої продукції на 

провідних 

сільськогосподарсь

ких підприємствах 

Швеції. 

семінарах, котрі 

проводяться 

Асоціацією в 

Україні та 

Швеції. 
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6. ВІДДІЛ АСПІРАНТУРИ І ДОКТОРАНТУРИ 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та 

ліцензування Міністерства освіти і науки України прийняв рішення про 

розширення провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим 

рівнем вищої освіти для Вінницького національного аграрного університету, 

яке затверджене наказом МОН України від 18.05.2016 р. № 523. 

Розширення провадження освітньої діяльності у ВНАУ відбулось за 

такими галузями знань та спеціальностями, як: 

№ 

п/п 
Код та найменування галузі знань 

Шифр та найменування 

спеціальності 

Ліцензійний 

обсяг (особи) 

1. 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 30 

2. 07 Управління та адміністрування 071 Облік і оподаткування 20 

3. 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 16 

4. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 25 

5. 18 Виробництво та технологія 181 Харчові технології 20 

6. 20 Аграрні науки та продовольство 201 Агрономія 20 

7. 20 Аграрні науки та продовольство 

204 Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

15 

8. 21 Ветеринарна медицина 
212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза 
6 

 

У 2021 році у Вінницькому національному аграрному університеті 

успішно акредитовано п’ять освітньо-наукових програм підготовки докторів 

філософії. 

Серпневим засіданням Національного агентства із забезпечення якості 

вищої освіти прийнято рішення про акредитацію освітньо-наукової програми 

«Економіка» за третім (освітньо-науковим) рівнем (протокол Національного 

агентства із забезпечення якості вищої освіти № 14 від 27 серпня 2021 р.). 
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Сертифікати про акредитацію освітньо-наукових програм 

підготовки докторів філософії на третьому (освітньо-науковому) рівні 

вищої освіти. 

 

Рішення про акредитацію у ВНАУ освітньо-наукових програм 

«Галузеве машинобудування», «Матеріалознавство», «Агрономія» та 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» ухвалено на 

вересневому засіданні Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти (протокол Національного агентства із забезпечення якості вищої 

освіти № 16 від 30 вересня 2021 р.). 

Відповідно до ліцензованих спеціальностей 07 вересня 2021 року було 

зараховано на навчання до аспірантури 29 осіб в межах основного набору до 

аспірантури за державним замовленням та за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на денну та заочну форми навчання, а також 15 листопада 

2021 року – 1 особу в межах додаткового набору за кошти фізичних та/або 

юридичних осіб на заочну форму навчання. 
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Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури і докторантури 

ВНАУ, 09.07.2021 р. 

 

Варто зазначити, що в аспірантурі ВНАУ стався справжній стрімкий 

прорив уперед. Ще в 1996 році в нашому ЗВО навчались три аспіранти, 

сьогодні – 94. Окрім цих майбутніх вчених аграрної науки, маємо 1 

здобувача наукового ступеня кандидата наук. 

Зверніть увагу, що у звітному році: 6 аспірантів Ярославський А.О. (PhD), 

Бурлака С.А. (PhD), Черешневий О.І. (PhD), Охота Ю.В. (PhD), Бондаренко-

Берегович В.В. (PhD), Мостовенко В.В. (PhD) захистили дисертації на 

здобуття ступеня доктора філософії; 8 аспірантів Білокінна І.Д., Козяр Н.О., 

Бубновська І.А., Тітаренко О.М., Мордванюк М.О., Мельник М.В., Шафієва 

Л.Г., Главатчук В.А. та 5 здобувачів наукового ступеня кандидата наук 

Гонтарук Я.В., Казьмір В.А., Коломієць Т.В., Семчук І.А. і Горбатюк Р.М. 

успішно захистили кандидатські дисертації після закінчення терміну 

навчання. Також 5 здобувачів наукового ступеня доктора наук Дюк А.А., 

Пришляк Н.В., Берник І.М., Підвальна О.Г. та Фостолович В.А. успішно 

захистили докторські дисертації. 
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Вступна кампанія 2021 року до аспірантури і докторантури Вінницького 

національного аграрного університету 

 

У 2021 році відділ аспірантури і докторантури випустив 12 аспірантів 

денної та 1 аспірантку заочної форм навчання. 

18 грудня 2020 року Вченою радою ВНАУ було затверджено Правила 

прийому на навчання до аспірантури (доктор філософії) та докторантури 

(доктор наук) ВНАУ в 2021 році та Положення про прийом на навчання до 
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аспірантури та докторантури ВНАУ на здобуття ступеня доктора філософії та 

доктора наук. 

29 червня 2021 року Вченою радою ВНАУ було затверджено навчальні 

плани на 2021-2025 роки, робочі навчальні плани на 2021-2022 навчальний 

рік підготовки здобувачів вищої освіти третього (освітньо-наукового) рівня 

та освітньо-наукові програми третього (освітньо-наукового) рівня вищої 

освіти за всіма ліцензованими спеціальностями. 

 

 

 

 

Затвердження тем 

дисертаційних робіт 

аспірантам першого року 

навчання на Вченій раді 

ВНАУ, 28 вересня 2021 року 

 
 

 

Щороку всі аспіранти та докторанти проходять атестацію на 

відповідних кафедрах та вчених радах факультетів. 28 вересня 2021 року на 

плановому засіданні Вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету було затверджено теми дисертаційних робіт аспірантам 

першого року навчання.  

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» у Вінницькому 



174 
 

національному аграрному університеті запроваджено європейську кредитно-

трансферну систему організації навчального процесу та нові навчальні плани, 

які передбачають проведення заліково-екзаменаційних сесій для аспірантів. 

Навчальний процес здійснювався згідно із затвердженим графіком, 

відповідно до якого були проведені поточні атестації, залікова та заліково-

екзаменаційна сесії. 

У 2021 році заліково-екзаменаційні сесії тривали у періоди: з 17 травня 

по 04 червня 2021 року та з 22 листопада по 10 грудня 2021 року. Вже 

п ՚ ятий рік поспіль відділ аспірантури і докторантури перейшов на 

електронну систему оцінювання знань внутрішньою системою «Сократ». 

Викладач, при виставлені підсумкової оцінки за іспит, керується двома 

критеріями: результатами поточного контролю та кількістю балів, яку 

аспірант отримав на іспиті (заліку) за результатами тестування на 

комп’ютері. Така система є прозорою, доступною, адже до неї має доступ 

кожен аспірант, незалежно від місця розташування, що суттєво скорочує 

кількість аудиторного навантаження на аспіранта та викладача. 

За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії аспірантів 

успішність склала 95%, якість – 93%. 3 аспірантів мають заборгованість по 1-

2 дисциплінах. 

 

  

Атестація аспірантів та докторантів за 2020-2021 навчальний рік на 

засіданнях Вчених рад факультетів, 07-18.06.2021 р. 



175 
 

  

 

  

 

Атестація аспірантів та докторантів за 2020-2021 навчальний рік на 

засіданнях Вчених рад факультетів, 07-18.06.2021 р. 
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Згідно з графіком навчального процесу у 2021 році успішно пройшла 

атестація аспірантів у періоди: з 07 червня по 18 червня 2021 року та з 13 

грудня по 24 грудня 2021 року. Поступово зростає кількість науковців, що 

мають публікації у виданнях, які включені до міжнародних наукометричних 

баз Scopus i Web of Science.  

За підсумками річної атестації (звітування) вченими радами факультетів було 

прийнято рішення атестувати аспірантів ВНАУ за 2020-2021 навчальний рік, 

а також рішеннями кафедр у результаті проміжної атестації за І семестр 2021-

2022 навчального року та за період навчання в аспірантурі загалом, що є 

підтвердженням їхньої успішної та результативної навчально-наукової 

роботи. 
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Складання заліково-екзаменаційної 

сесії аспірантами ВНАУ, листопад-грудень 2021 року 

 

Педагогічна практика у Вінницькому національному аграрному 

університеті на третьому (освітньо-науковому) рівні є етапом практичної та 

професійної підготовки аспірантів до науково-педагогічної діяльності. 

З 08 по 26 листопада року 18 аспірантів 3 року навчання Вінницького 

національного аграрного університету успішно пройшли педагогічну 

практику відповідно до Положення про педагогічну практику здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії у Вінницькому національному 

аграрному університеті та робочого навчального плану на 2021-2022 н.р. 

підготовки здобувачів третього (освітньо-наукового) рівня ступеня доктор 

філософії. Загальний обсяг педагогічної практики становив 3 кредити ЄКТС 

(90 год.). 

У рамках виконання індивідуального завдання практики усі аспіранти 

провели відкриті лекційні та практичні заняття, здійснивши впровадження в 
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навчальний процес університету на підставі результатів власних досліджень. 

По завершенню педагогічної практики аспіранти сформували звіти з 

педагогічної практики відповідно до індивідуального плану проходження 

практики, отримали відгуки наукових керівників та довідки про 

впровадження результатів досліджень у навчальний процес, захистили 

педагогічну практику на засіданнях кафедр, до яких вони прикріплені. 
 

  
  

  

Педагогічна практика аспірантів ВНАУ у 1 семестрі 2021-2022 н.р., 08-

26.11.2021 р. 
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Педагогічна практика аспірантів ВНАУ у 1 семестрі 2021-2022 н.р., 08-

26.11.2021 р. 
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Участь у науково-практичних конференціях аспірантів та докторантів 

ВНАУ – невід ՚ ємна частина їхнього наукового росту. Молоді вчені активно 

беруть участь в усіх науково-практичних конференціях, які проводяться, в 

першу чергу, на базі ВНАУ та його структурних підрозділів, а також в межах 

країни та закордоном.  
 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Реалізація 

європейського зеленого курсу в Україні: погляд молодих учених»,  

14-15.05.2021 р. 
 

         

Всеукраїнська науково-практична конференція «Угода про асоціацію 

між Україною та ЄС: оцінка досягнень та положень», 3-4.06.2021 р. 
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Міжнародна науково-практична конференція «Інновації точного та 

органічного землеробства в умовах змін клімату за різної адаптивності 

рослин», 10-11.06.2021 р. 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Обіг земель 

сільськогосподарського призначення та земельна децентралізація», 24-

25.06.2021 р.  
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Всеукраїнська науково-практична конференція «Інноваційні підходи 

та цифровізація агропромислової інженерії в умовах сталого розвитку», 

27-28.10.2021 р. 

 

  

Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та 

практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції 

тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції»,  

25-26.11.2021 р. 
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У звітному періоді аспіранти взяли активну участь у розробці стартап-

проєктів, які згодом були подані на наукові конкурси. Це зокрема: 

- «СМАРТ-МОДЕРАТОР» – Використання мобільної системи 

моніторингу дозволяє отримувати своєчасну, надійну та вичерпну 

інформацію та здійснювати планування процесів виробництва теплиць 

практично з будь-якої точки світу. До складу команди входить аспірантка 

Валерія Вовк. 

- «ДЕГІДРАТОР ДЛЯ ПЕРЕРОБЛЕННЯ ВІДХОДІВ ХАРЧОВИХ 

ВИРОБНИЦТВ» – Установка (дегідратор) для багатостадійного 

віброударного зневоднення вологих дисперсних відходів харчових та 

переробних виробництв, такі як спиртова барда, пивна дробина, буряковий 

жом, кавовий та ячмінний шлам, вологістю 90 – 95%. Дегідратор забезпечує 

механічне зневоднення відходів під впливом віброударного навантаження в 

прес-формі закритого типу. Це дозволяє у порівнянні із аналогами у 60 – 70 

разів знизити витрати енергії, у 1,1 – 1,6 разів підвищити продуктивність, та у 

3,6 – 3,7 разів знизити кінцеву вологість відходів. До складу команди входять 

аспіранти Марина Підлипна та Сергій Краєвський. 

- «РЕКУПЕРАТОР» – Проєкт є невід՚ ємною частиною вирішення 

надзвичайно важливої проблеми, пов ՚ язаної з розробкою та впровадженням 

обладнання для підтримання оптимальних параметрів мікроклімату в 

тваринницьких приміщеннях. До складу команди входить аспірант Михайло 

Карпійчук. 

- «СТРУКТУРОВАНА ВОДА» – Використання методів структурування 

води надає їй природного стану із формуванням упорядкованих структур 

молекул – кластерів правильної шестипроменевої форми. Застосування такої 

структурованої води у рослинництві для поливу рослин, внесення 

пестицидів; у тваринництві для годівлі тварин, у харчовій промисловості для 

виготовлення продуктів харчування; для очистки стічних вод або для питних 

потреб людини сприятиме поліпшенню її якості та хімічного складу, 

підвищенню поживної цінності, що у кінцевому результаті поліпшуватиме 
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самопочуття людей, підвищуватиме продуктивність рослин і тварин, 

очищатиме рідкі стоки. До складу команди входить аспірантка Ольга 

Демчук. 

- «ПИТНИЙ МЕД – НАПІЙ ДОВГОЛІТТЯ» – екологічно чистий напій, 

який виготовляється з екологічно чистої сировини. Питний мед має особливу 

технологію виготовлення, завдяки якій у продукті зберігаються всі корисні 

властивості продукції бджільництва.  До складу команди входять аспіранти 

Сергій Скрипник та Олександр Салюк. 

- «GREEN ROOFS OF HEALTHY CITIES» – проєкт звертає увагу 

власників багатоповерхових будинків, офісних приміщень, навчальних 

закладів та приватних котеджів на питання важливості та необхідності 

озеленення дахів. Зелені дахи відповідають екологічним викликам 

сучасності, не лише прикрашають місто, але і є чудовою перешкодою для 

забруднюючих речовин, активно виробляючи кисень і швидко поглинаючи 

діоксид вуглецю. Сади на даху слугують відмінною теплоізоляцією – як 

взимку, так і влітку. Перевага зелених дахів також полягає у зменшенні 

зливових стоків, що призводить до істотного зниження потреби у відведенні 

дощової води. До складу команди входить аспірант Сергій Верхолюк. 

- «МОБІЛЬНИЙ МОНІТОРИНГ ҐРУНТІВ» – проєкт направлений на 

створення цифрової програми дистанційного зондування ґрунтів із 

супутників на предмет показників їх родючості, забруднення токсичними 

речовинами, зміни кислотності, розвитку ерозійних процесів, 

запустелювання тощо. До складу команди входять аспіранти  Віталій 

Овчарук, Микола Куценко та Михайло Бондаренко. 

- «КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБІТ НА ПАСІЦІ» – електронний 

календарний план робіт на пасіці покращує організаційні процеси та 

комунікацію робітників на пасіці, зручно передає інформацію з різних точок, 

що суттєво заощаджує час та спрощує роботу працівників, уникаючи вад 

рукописних планів. До складу команди входять аспіранти Сергій Скрипник, 

Олександр Салюк та Марія Шульган. 
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- «АІС ОЦІНЮВАННЯ ЙМОВІРНОСТІ БАНКРУТСТВА АГРАРНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ» – програмний додаток дозволяє оцінити стан підприємства 

за даними фінансової звітності, визначити ймовірність настання банкрутства 

на дату оцінки або простежувати динаміку за конкретний період. До складу 

команди входить аспірант Ілля Чіков. 

Стартапи ВНАУ та коледжів взяли участь у конкурсі стартап-проєктів  

«ECO-FRIENDLY», який оголошено за підтримки Міністерства освіти і 

науки України, Організації об’єднаних націй з промислового розвитку 

(UNIDO) та регіонального акселератора GCIP для інновацій, технологій та 

стартапів з призовим фондом 2500 доларів США. 

Стартап «Питний мед – напій довголіття» (ВСП «Чернятинський 

фаховий коледж ВНАУ»), до складу команди якого входять аспіранти ВНАУ 

Сергій Скрипник та Олександр Салюк, став фіналістом конкурсу. 

Питний мед – екологічно чистий напій, який виготовляється з 

екологічно чистої сировини, має особливу технологію виготовлення, завдяки 

якій у продукті зберігаються всі корисні властивості продукції бджільництва. 

З 14 по 20 вересня команди пройшли коучинг із новітніх методик 

бізнес-управління та комунікації від міжнародних та національних експертів. 

 

 

Аспіранти Сергій Скрипник та Олександр Салюк під час презентації 

проєкту та проходження коучингу, 14-20.09.2021 р. 

 

Також стартапи, до складу розробників яких входять аспіранти, взяли 
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участь у багатьох інших конкурсах та програмах, організованих за підтримки 

Міністерства освіти і науки України: 

- Національний конкурс стартапів «Україна 2021» (Марина Підлипна, 

Сергій Краєвський, Михайло Карпійчук); 

- Онлайн пре-акселератор «GIST Innovates Ukraine 2021» (Марина 

Підлипна). Програма тривала з 2 червня по 4 серпня 2021 року. Протягом 

десяти тижнів представники стартап-команд отримали доступ до 

інформаційних ресурсів і менторської підтримки для розвитку стартап 

ініціатив. 

- Шостий сезон конкурсу стартап-проєктів у галузі інформаційних 

технологій – IT EUREKA (Сергій Скрипник, Олександр Салюк та Марія 

Шульган). 

Не без гордості, варто зазначити створені у 2021 році спеціалізовані 

вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії на базі Вінницького 

національного аграрного університету (табл. 1). 

Таблиця 1 

Спеціалізовані вчені ради з правом прийняття до розгляду та проведення 

разового захисту дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії ВНАУ 

Шифр 

ради 

П.І.Б. здобувача 

ступеня доктора 

філософії, галузь 

знань, спеціальність 

Склад ради 

ДФ 

05.854.004 

Бурлака Сергій 

Андрійович, 

галузь знань 

«Механічна 

інженерія», 

спеціальність 

«Галузеве 

машинобудування» 

Голова ради: 

1. Цуркан Олег Васильович, д.т.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Рецензенти:  

2. Стаднік Микола Іванович, д.т.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

3. Шаргородський Сергій Анатолійович, к.т.н.,  

доцент, Вінницький національний аграрний 
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університет. 

Опоненти:  

4. Шуляк Михайло Леонідович, д.т.н., доцент,  

Харківський національний технічний університет 

сільського господарства імені Петра Василенка.  

5. Барановський Віктор Миколайович, д.т.н.,  

професор, Тернопільський національний технічний 

університет імені Івана Пулюя. 

ДФ 

05.854.005 

Охота Юлія 

Володимирівна, 

галузь знань 

«Соціальні та 

поведінкові науки», 

спеціальність 

«Економіка» 

Голова ради: 

1. Вдовенко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Рецензенти:  

2. Мазур Анатолій Григорович, д.е.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

3. Пронько Людмила Миколаївна, к.е.н., доцент 

Вінницький національний аграрний університет. 

Опоненти:  

4. Шпикуляк Олександр Григорович, д.е.н., професор, 

Національний науковий центр «Інститут аграрної 

економіки». 

5. Салькова Ірина Юріївна, к.е.н., доцент, 

Національний авіаційний університет. 

ДФ 

05.854.006 

Мостовенко 

Вольдемар 

Віталійович, 

галузь знань 

«Аграрні науки та 

продовольство», 

спеціальність 

«Агрономія» 

Голова ради: 

1. Вдовенко Сергій Анатолійович, д.с.-г.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Рецензенти:  

2. Ткачук Олександр Петрович, д.с.-г.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

3. Телекало Наталія Валеріївна, к.с.-г.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Опоненти:  

4. Рожков Сергій Олександрович, д.с.-г.н., професор, 

Харківський національний аграрний університет 

ім. В.В. Докучаєва.  
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5. Чинчик Олександр Сергійович, д.с.-г.н., професор, 

Подільський державний аграрно-технічний 

університет. 

ДФ 

05.854.007 

Болтовська 

Людмила 

Леонідівна, галузь 

знань «Соціальні та 

поведінкові науки», 

спеціальність 

«Економіка» 

Голова ради: 

1. Сахно Андрій Анатолійович, д.е.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Рецензенти:  

2. Алескерова Юлія Володимирівна, д.е.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

3. Кубай Оксана Григорівна, к.е.н, доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Опоненти:  

4. Свиноус Іван Вікторович, д.е.н., професор, 

Білоцерківський національний аграрний університет. 

5. Данкевич Євген Михайлович, д.е.н., професор, 

Поліський національний університет. 

ДФ 

05.854.008 

Бондаренко-

Берегович Валерія 

Валентинівна, 

галузь знань 

«Соціальні та 

поведінкові науки», 

спеціальність 

«Економіка» 

Голова ради: 

1. Гарбар Жанна Володимирівна, д.е.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Рецензенти:  

2. Вдовенко Лариса Олександрівна, д.е.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

3. Правдюк Наталія Леонідівна, д.е.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Опоненти:  

4. Аванесова Ніна Едуардівна, д.е.н., професор, 

Харківський національний університет будівництва 

та архітектури. 

5. Сосновська Ольга Олександрівна, д.е.н., доцент, 

Київський університет імені Бориса Грінченка. 

ДФ 

05.854.009 

Ткаченко Тетяна 

Юріївна, 

галузь знань 

«Аграрні науки та 

Голова ради: 

1. Чудак Роман Андрійович, д.с.-г.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Рецензенти:  
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продовольство», 

спеціальність 

«Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» 

2. Яремчук Олександр Степанович, д.с.-г.н., 

професор, Вінницький національний аграрний 

університет. 

3. Сироватко Катерина Максимівна, к.с.-г.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Опоненти:  

4. Бомко Віталій Семенович, д.с.-г.н., професор, 

Білоцерківський національний аграрний університет. 

5. Савчук Іван Миколайович, д.с.-г.н., старший 

науковий співробітник, Інститут сільського 

господарства Полісся НААН. 

ДФ 

05.854.010 

Вугляр Василь 

Сергійович, 

галузь знань 

«Аграрні науки та 

продовольство», 

спеціальність 

«Технологія 

виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва» 

Голова ради: 

1. Чудак Роман Андрійович, д.с.-г.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Рецензенти:  

2. Кулик Михайло Федорович, д.с.-г.н., професор, 

Вінницький національний аграрний університет. 

3. Побережець Юлія Миколаївна, к.с.-г.н., доцент, 

Вінницький національний аграрний університет. 

Опоненти:  

4. Бомко Віталій Семенович, д.с.-г.н., професор, 

Білоцерківський національний аграрний університет. 

5. Савчук Іван Миколайович, д.с.-г.н., старший 

науковий співробітник, Інститут сільського 

господарства Полісся НААН. 

 

9 березня 2021 року відбувся прилюдний захист дисертаційної роботи на 

здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 13 Механічна інженерія 

зі спеціальності 133 Галузеве машинобудування аспіранта кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та охорони праці інженерно-технологічного 

факультету ВНАУ Сергія Бурлаки, який підготував та достроково захистив 

дисертаційну роботу на тему: «Підвищення ефективності використання 

машинних агрегатів при роботі на суміші палив». Науковий керівник: Ірина 
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Гунько, к.т.н., доцент, проректор з науково-педагогічної та навчальної 

роботи.  

      

Захист дисертації Сергія Бурлаки на здобуття ступеня доктора 

філософії, 09.03.2021 р. 
 

20 серпня 2021 року відбувся прилюдний достроковий захист 

дисертаційної роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 

05 Соціальні та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка аспірантки 

кафедри адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

факультету менеджменту та права ВНАУ Юлії Охоти на тему: «Ефективність 

розвитку та організаційно-економічне стимулювання підприємницької 

діяльності в АПК». Науковий керівник: Григорій Калетнік, д.е.н., професор, 

академік НААН України, завідувач кафедри адміністративного менеджменту 

та альтернативних джерел енергії факультету менеджменту та права. Це ще 

один яскравий приклад і результат плідної роботи потужної Наукової школи 

Григорія Миколайовича. 

    

Захист дисертації Юлії Охоти на здобуття ступеня доктора філософії, 

20.08.2021 р. 
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29 вересня 2021 року у Вінницькому національному аграрному 

університеті провела роботу спеціалізована вчена рада з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії ДФ 05.854.008. Відбувся прилюдний захист дисертаційної 

роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка випускниці аспірантури 

Вінницького національного аграрного університету Валерії Бондаренко-

Берегович на тему: «Управління економічною безпекою підприємств 

хлібопекарської галузі». Науковий керівник: Олена Польова, д.е.н., доцент, 

завідувач кафедри аналізу та аудиту.  

 

   

Захист дисертації Валерії Бондаренко-Берегович на здобуття ступеня 

доктора філософії, 29.09.2021 р. 

 

25 листопада 2021 року у проведено засідання спеціалізованої вченої 

ради з правом прийняття до розгляду та проведення разового захисту 

дисертацій на здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.006. за галуззю 

знань 20 Аграрні науки та продовольство зі спеціальності 201 Агрономія 

аспіранта кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії факультету 

агрономії та лісівництва ВНАУ Вольдемара Мостовенка на тему: 

«Формування продуктивності зерна гороху та його якісних показників 

залежно від вапнування, передпосівної обробки насіння та позакореневих 

підживлень в умовах Лісостепу правобережного». Науковий керівник: Ігор 

Дідур, к.с.-г.н, доцент кафедри землеробства, ґрунтознавства та агрохімії, 

декан факультету агрономії та лісівництва.  
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Захист дисертації Вольдемара Мостовенка на здобуття ступеня 

доктора філософії, 25.11.2021 р. 

 

17 грудня 2021 року у Вінницькому національному аграрному 

університеті провели роботу дві спеціалізовані вчені ради з правом 

прийняття до розгляду та проведення разового захисту дисертацій на 

здобуття ступеня доктора філософії ДФ 05.854.009 та ДФ 05.854.010. Вперше 

відбулись прилюдні захисти дисертаційних робіт на здобуття ступеня 

доктора філософії зі спеціальності 204 Технологія виробництва і переробки 

продукції тваринництва галузі знань 20 Аграрні науки та продовольство 

випускників аспірантури Василя Вугляра та Тетяни Ткаченко. 

Вугляр В.С. захистив дисертаційну роботу на тему: «Продуктивність, 

перетравність корму та якість м’яса свиней за згодовування білково-

вітамінно-мінеральної добавки». Науковий керівник: к.с.-г.н., доцент, доцент 

кафедри технології виробництва, переробки продукції тваринництва та 

годівлі ВНАУ Катерина Сироватко. 

Ткаченко Т.Ю. захистила дисертаційну роботу на тему: «Вплив рiзного 

рiвня лiзину в рацiонах свиней iз консервованим вологим зерном кукурудзи 

на показники забою та якiсть продукцiї». Науковий керівник: Михайло 

Кулик, д.с.-г.н., професор, професор кафедри технології виробництва, 
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переробки продукції тваринництва та годівлі ВНАУ, член-кореспондент 

НААН України. 

  
 

Захисти дисертацій Василя Вугляра та Тетяни Ткаченко на здобуття 

ступеня доктора філософії, 17.12.2021 р. 

 

20 грудня 2021 року у Вінницькому національному аграрному 

університеті провела роботу спеціалізована вчена рада з правом прийняття до 

розгляду та проведення разового захисту дисертації на здобуття ступеня 

доктора філософії ДФ 05.854.007. Відбувся прилюдний захист дисертаційної 

роботи на здобуття ступеня доктора філософії за галуззю знань 05 Соціальні 

та поведінкові науки зі спеціальності 051 Економіка випускниці аспірантури 

ВНАУ Людмили Болтовської на тему «Організаційно-економічні засади 

управління динамічними процесами м’ясопродуктового підкомплексу». 

Науковий керівник: Світлана Ковальчук, к.е.н., доцент Вінницького 

національного аграрного університету. 

 

Захист дисертації Людмили Болтовської  на здобуття ступеня доктора 

філософії, 20.12.2021 р. 
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У конкурсному відборі, оголошеному Національним Агентством із 

забезпечення якості вищої освіти (НАЗЯВО), по завершенню онлайн-

тренінгів 2020 року, в експерти НАЗЯВО серед здобувачів вищої освіти від 

ВНАУ пройшли аспіранти Юлія Охота та Тетяна Ткаченко. 

Тетяна Ткаченко у складі експертної групи інспектувала освітньо-

наукову програму «Технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва» Інституту розведення і генетики тварин імені М.В. Зубця 

Національної академії аграрних наук України. 

У грудні 2021 року відділом аспірантури і докторантури було 

проведено моніторинг наукових праць серед аспірантів та докторантів за 

2021 рік та оновлено фонд наукових праць аспірантів та докторантів у 

демонстраційній залі наукових досягнень університету. За результатами 

проведеного моніторингу виявлено, що загальна кількість наукових 

публікацій (статей) за 2021 рік становить 118 одиниць. Серед видань, які 

включені до міжнародних наукометричних баз даних, аспіранти мають 3 

статті у Scopus та 3 статті у Web of Science. 

Протягом 2021 року аспіранти брали участь у серіях вебінарів, зокрема: 

- Протягом червня 2020 року – грудня 2021 року, організованих 

компанією Clarivate Analytics щодо можливостей використання ресурсів 

платформи Web of Science Core Collection з метою їх ефективного 

використання у своїй науковій та інноваційній діяльності; 

-  Протягом червня 2020 року – грудня 2021 року, організованих 

компанією Elsevier, щодо пошуку досліджень, присвячених цілям сталого 

розвитку, використання авторських профілей в Scopus та платформи SciVal 

для пошуку партнерів, аналізування можливостей наукової співпраці; 

- 29 вересня, 1 та 4 жовтня 2021 року, організованих Державною 

науково-технічною бібіліотекою України щодо використання постійних 

ідентифікаторів учених та установ, їх роль у науковій екосистемі. Майстер-

класи ORCID для науковців. 
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Аспіранти 1-4 років навчання під час прослуховування онлайн 

вебінарів у  бібліотеці ВНАУ 

 

У 2021 році аспірантами Вінницького національного аграрного 

університету була закладена та проведена велика кількість польових та 

лабораторних дослідів з метою перевірки та підтвердження теоретичних 

розробок та впровадження практичних результатів. 

Польові досліди закладені згідно з методиками проведення наукових 

польових та лабораторних дослідів. Аспіранти виконують поставлені цілі, 

завдання польових досліджень, застосовують розроблені ними схеми та 

наукові розробки. Закладка і виконання дослідів, в тому числі наявність 

повторень, послідовність і терміни здійснення основних агротехнічних і 

облікових операцій відповідають сучасним методикам і сприяють отриманню 

достовірних результатів, допомагає науковому керівнику краще пізнати своїх 

аспірантів, розкрити їхню різнобічність інтересів та уподобань, спрямувати 

професійну орієнтацію. 
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Аспіранти 1-4 років навчання під час прослуховування онлайн 

вебінарів у  бібліотеці ВНАУ 

 

Науково-дослідне господарство «Агрономічне» ВНАУ – структурний 

підрозділ Вінницького національного аграрного університету та основне 

місце здобуття практичних навичок аспірантів. 
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Аспіранти підчас проведення наукових досліджень 

 

29 квітня 2021 року, в рамках тижня охорони праці, з аспірантами була 

проведена онлайн-офлайн зустріч. На зустрічі їм проведено інструктаж з 

охорони праці інженером з охорони праці І-ї категорії Анатолієм Іванішиним 

та в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Світланою Логіновою. 

Зокрема акцентувалась увага на:  

- вимогах щодо запобігання поширенню гострої респіраторної 

хвороби COVID-19;  

- вимогах з охорони праці під час дистанційного навчання в умовах 

карантину;  
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- вимогах безпеки протягом навчального процесу;  

- завданнях головного агронома по забезпеченню охорони праці в 

рослинництві;  

- охороні праці для аспірантів під час роботи в лабораторіях;  

- вимогах безпеки по закінченню навчальних робіт;  

- вимогах безпеки в аварійних ситуаціях тощо. 

 

 

 

Зустріч з аспірантами присвячена тижню охорони праці в 

університеті, 29.04.2021 р 

ІІI Міжнародний науково-практичний онлайн-офлайн Конгрес з 

ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2021 не оминув уваги аспірантів 

факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва та 
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ветеринарії, де вони мали змогу прослухати лекції від найкращих світових 

науковців-лікарів, дізнатися про сучасні відкриття у сфері ветеринарної 

медицини, перейняти досвід справжніх професіоналів своєї справи. 

Особливою популярністю користувалися лектори Simon Tappin, 

Metthew Pead, Jennifer Stafford, Teresa Goodson, Darcia Kostiuk, Federico 

Fracassi, Richard Macek із Великобританії, США, Канади, Італії, Чехії, які 

знайшли можливість поділитися своїм досвідом онлайн та зробити 

особливий вагомий внесок у сьогоднішню подію. 

Також під час USAVA-VNAU 2021. відбулось підписання договорів зі 

стейкхолдерами. Адже сучасні вимоги організації і проведення освітнього 

процесу передбачають активну участь у цьому процесі зацікавлених сторін, 

тобто стейкхолдерів, щоб готувати конкурентноспроможних фахівців та 

гідних випускників університету. 

 

 

Участь у ІІI Міжнародному науково-практичному онлайн-офлайн 

Конгресі з ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2021, 21-23.05.2021 р. 
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Участь аспірантів у онлайн-семінарі «Підтримка інвестиційних 

проєктів державного сектору Європейським інвестиційним банком», 

31.05.2021 р. 

 

 

Участь аспірантів у Форумі у рамках Ukrainian Organic Export Days 

2021 «Перехід на органічне виробництво: переваги для українських 

підприємств харчової та аграрної продукції», 30.09.2021 р. 
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7 вересня 2021 року, на території вінницького аеропорту стартувала 

перша регіональна агропромислова виставка «АГРО-Вінниця». Протягом 

трьох днів аспіранти мали змогу  подивитися на новинки, інноваційні 

технології та устаткування від близько 200 українських виробників та 

дилерів сучасної сільськогосподарської техніки. 

  

        

  

Аспіранти, завідувач відділу аспірантури і докторантури та 

представники НДЧ ВНАУ під час відвідин виставки «АГРО-Вінниця», 

07.09.2021 р. 
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8 жовтня 2021 року аспіранти Вінницького національного аграрного 

університету взяли активну участь у святкуванні 39 річниці з дня заснування 

університету. 

ВНАУ привітали представники міської та обласної адміністрації, 

заступник Міністра освіти і науки України з питань європейської інтеграції 

Олексій ШКУРАТОВ, а також випускники, друзі та численні гості. 

 

  
 

    

Аспіранти під час святкування 39 річниці з дня заснування університету, 

08.10.2021 р. 

 

За підтримки Інни ГОНЧАРУК, проректора з науково-педагогічної, 

наукової та інноваційної діяльності, д.е.н., професора, якій 
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підпорядковується відділ аспірантури і докторантури ВНАУ, аспіранти радо 

привітали керівництво та гостей університету зі святом та презентували у 

якості пам’ятного подарунку фітомодуль. Ця «зелена стіна» з живих рослини 

не лише гарна і декоративна, але й корисна для самопочуття людини. 

27 жовтня 2021 року на Майдані Незалежності біля Вінницької міської 

ради аспіранти Вінницького національного аграрного університету взяли 

участь у «Vinnitsia Innovation Day». На цьому заході відбулась презентація 

освітнього курсу «Основи Мехатроніки автомобілів» від Навчального Центру 

Bosch, демонстрація інноваційних рішень для бізнесу, а також розвиваючі 

іграшки для юних гостей – Bosch Mini. 

 

        

 

 

Відвідування аспірантами «Vinnitsia Innovation Day», 27.10.2021 р. 

 

28 жовтня 2021 року Вінницький національний аграрний університет 
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приймав Міністра аграрної політики та продовольства України, к.ю.н. Романа 

Лещенка. За невеликий час, передбачений програмою роботи Міністра на 

Вінниччині, наймолодший Міністр аграрної політики за історію України 

Роман Лещенко ознайомився з окремими досягненнями, успішними 

інноваційними розробками науковців університету та зустрівся з науково-

педагогічним колективом, студентами, аспірантами та докторантами ВНАУ.  

 

 

 

Керівництво, науково-педагогічні працівники, студенти та 

аспіранти ВНАУ під час зустрічі з Міністром аграрної політики та 

продовольства України, к.ю.н. Романом Лещенком, 28.10.2021 р. 

 

Молоді науковці ВНАУ на чолі з проректором з науково-педагогічної, 

наукової та інноваційної діяльності Інною Гончарук представили Міністру 
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свої останні наукові винаходи та розробки, а також продемонстрували 

здобуті ними численні нагороди та відзнаки у різноманітних конкурсах 

міжнародного та національного рівнів. Зустріч відбулась переважно 

англійською мовою, що підкреслило високий рівень молодих науковців 

ВНАУ і стало для Романа Лещенка ще однією приємною несподіванкою 

серед побаченого під час його робочого візиту у ВНАУ. 

За ініціативи та підтримки Президента Вінницького національного 

аграрного університету Григорія Миколайовича Калетніка з 21 по 26 

листопада 2021 р. у складі офіційної делегації ВНАУ аспірантка 2 року 

Валерія Вовк відвідала Всесвітню виставку «Expo 2020» у Дубаї (ОАЕ). 

  

 

Аспірантка Валерія Вовк  в складі делегації ВНАУ на Всесвітній 

виставці «Expo 2020» у Дубаї (ОАЕ), 21-26.11.2021 р. 
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Багатогранне життя аспірантів, окрім навчально-наукової складової, 

наповнене і культурним розвитком та збагаченням. 

23 грудня 2021 року за ініціативи та підтримки президента 

університету Григорія Калетніка та ректора Віктора Мазура аспіранти 

відчули святкову новорічну атмосферу на зимовому АГРО-КАРНАВАЛі 

2021, де отримали чудову можливість відпочити та повеселитись.  

Святкова програма розпочалась з виступу клубу веселих та кмітливих, 

де змагались команди факультетів університету. Три команди, які вибороли 

перші місця отримали чудові подарунки, а аспірати приємні емоції і хороший 

настрій на весь вечір. Також проводився конкурс на найкращі карнавальні 

костюми. 

 

    

 

    

 

Надзвичайно приємно бачити здібних, активних, талановитих та 
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перспективних молодих вчених, які бажають працювати в сфері науки. Не 

викликає сумніву, що однією з дієвих форм підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників ВНАУ та оновлення його інтелектуального 

потенціалу загалом є навчання в аспірантурі і докторантурі. 

Ми пишаємося нашими аспірантами та докторантами і переконані, що 

у 2022 році наукова скарбниця ВНАУ поповниться успішними захистами 

дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора філософії (кандидата 

наук) та доктора наук, а їхня натхненна праця та цілеспрямованість 

примножить інші значні наукові здобутки рідної Альма-матер. 
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7. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ» 

 

Досвід впровадження інноваційної системи підготовки кадрів для галузей 

економіки України 

 

Початком історичного етапу створення інноваційного науково- 

освітнього простору в Україні, формування професійних наукоємних знань, 

сучасної практичної підготовки та досвіду фахівців нової формації – лідерів 

аграрного сектору економіки, стала Постанова Кабінету Міністрів України 

від 11.07.2013р. № 546 «Про створення Навчально-науково-виробничого 

комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», засновниками 

якого виступили Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків 

Національної академії аграрних наук України та Вінницький національний 

аграрний університет. Збори колективів засновників затвердили Статут 

консорціуму, Установчий договір, Концепцію розвитку до 2020 року. 17 

жовтня 2014 року до складу членів-засновників Консорціуму приєднався 

колектив Інституту продовольчих ресурсів НААН України і ми розпочали 

творити історію нової для нашої держави і за формою, і за змістом систему 

підготовки кадрів для аграрного сектору економіки. 

Президентом Консорціуму одноголосно обрано д.е.н., професора, 

академіка НААН, президента Вінницького національного університету 

Калетніка Григорія Миколайовича, першим віце-президентом – д.с.-г.н., 

професора, академіка НААН, директора Інституту біоенергетичних культур 

та цукрових буряків НААН України Роїка Миколу Володимировича. 

Асоційованими міжнародними членами Консорціуму є: Словацький 

університет ветеринарної медицини і фармації (м. Кошице), Словацький 

технічний університет (м. Зволене), Словацький сільськогосподарський 

університет (м. Нітра), Національна академія наук Грузії (м. Тбілісі). 
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Всеукраїнський науково-навчальний консорціум сьогодні представляє 

потужний науково-освітянський потенціал: 91 доктор наук, 405 кандидатів 

наук, 38 спеціальності підготовки молодших спеціалістів, бакалаврів та 

магістрів, 25 спеціальностей підготовки докторів філософії та докторів наук, 

13 спеціальностей захисту кандидатських та докторських дисертацій, 11 

фахових періодичних наукових видань, 62 наукових лабораторії, 98 філій 

кафедр університету у дослідних господарствах та селекційних станціях 

консорціуму. 

Сьогодні Консорціум функціонує як потужний освітньо-науковий центр. 

Наскрізна підготовка фахівців за багаторівневою системою: ліцеїст – 

кваліфікований робітник – фахівець фахової передвищої освіти – молодший 

бакалавр – бакалавр – магістр – доктор філософії – доктор наук проводиться у 

Центрі підготовки сучасних робітничих професій, 6 коледжах, 6 факультетах, 

3 аспірантурах та докторантурах Консорціуму, 12 вчених спеціалізованих 

радах по захисту дисертацій. 

    

Всеукраїнський науково-навчальний консорціум є кузнею кадрів 8000 

студентів для галузей рослинництва, садівництва, овочівництва, 

тваринництва, аквакультури, машинобудівної, лісової, харчової та переробної 

галузей України. Близько 6000 студентів здобувають фахову підготовку з 

бухгалтерських, економічних, правових спеціальностей, державного 

управління, управління фермерськими господарствами, маркетингу, 
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логістики та міжнародної діяльності. Ми можемо впевнено сказати, що 

випускник Консорціуму володіє своєю професією досконало. 

Діяльність Консорціуму стала прикладом інноваційного розвитку не 

лише для інших навчальних закладів України, але і заклала базис для 

законодавчого закріплення даної організаційної форми кооперації наукових 

установ в положення нового Закону України “Про вищу освіту”. 

За понад 8 років існування Консорціуму більше 30000 студентів 

пройшли практику за кордоном, в науково-дослідних господарствах та 

селекційних станціях Консорціуму, більше 2000 студентів отримали 

сертифікати про вивчення  навчальних дисциплін професійного блоку 

підготовки англійською мовою.  

Сьогодні 359 аспірантів проводять свої дослідження на наукових базах 

Консорціуму. У 2021 році 1055 дипломних робіт, проєктів,  магістерських 

дисертацій були виконані випускниками університету на базі структурних 

підрозділів НААН України та Консорціуму. 

 

Отримання ліцензії на провадження освітньої діяльності Консорціумом 

щодо підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів 

сільськогосподарських підприємств загальним ліцензійним обсягом 1800 осіб 

на рік стало ще одним переломним фактом визнання Консорціуму як 
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повноправного учасника науково-освітнього простору, що відбулось в історії 

України вперше. 

Доктори та кандидати наук наукових інститутів Консорціуму провели 

більше 1000 лекції та наукових консультацій. Розроблено і впроваджено 

власну модель формування науково-дослідної діяльності всіх колективів 

Консорціуму, яка чітко визначає наукову стратегію колективу, виконання 

наукових завдань його виробничих підрозділів. Результатом проведення 

науково-дослідної роботи учасниками Консорціуму є формування вагомого 

наукового доробку на основі консолідації наукових установ Національної 

академії наук України, Національної академії аграрних наук України та 

учасників консорціуму. 

За період діяльності Консорціуму було проведено більше 230 спільних 

Міжнародних науково-технічних та науково-практичних конференцій, 

виїзних засідань, семінарів, днів поля, створено нові курси навчальних 

дисциплін, авторські колективи з написання монографій, навчальних 

підручників, посібників.  

 

За роки роботи Консорціуму ми можемо впевнено сказати, що це дієвий 

інноваційний механізм, який дозволив однозначно вирішити проблеми 

забезпечення наукоємними сучасними знаннями, отримання баз практики та 

забезпечення професійного зростання викладачів університету. Більше 480 
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викладачів пройшли підвищення кваліфікації у науково-виробничих 

підрозділах Консорціуму. 

Практична підготовка студентів в Консорціумі є ще однією перевагою 

об’єднання навчальних і наукових установ, в структурних підрозділах якого 

студенти не гості, а активні учасники наукових досліджень, селекційної 

роботи, науково-дослідного виробництва. Концепція інтегрованої освіти 

передбачає одночасне просторове і часове поєднання навчання у 

навчальному закладі, стажування на підприємствах та науково-дослідну 

роботу в дослідних господарствах. 

Згідно з даним принципом навчання в Консорціумі створені навчальні 

студентські фермерські господарства та студентські навчальні особисті 

господарства, як реальні моделі розвитку основних організаційно- 

економічних формувань АПК України. Сьогодні це вже повноправний 

Пілотний проєкт Консорціуму, який підтримується Міністерством освіти і 

науки України. Особливістю проєкту є те, що для студенти з представників 

різних факультетів, розробляють власні бізнес-проєкти з вирощування тощо. 

 

Основними вимогами до проєктів є: використання сучасних наукоємних 

технологій, вітчизняного насіння, методів органічного землеробства, 

ефективного використання техніки і обладнання та забезпечення 

рентабельності не менше 30%. Університетом виділяється з власного фонду 

земля, теплиці, пасіка, озера, садки, засоби механізації та інші матеріали для 

забезпечення студентських проєктів. Розроблена система внутрішніх 
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розрахунків, отримання та розподілу прибутків. Пілотний проєкт дозволяє 

студентам, ще на етапі навчання, набути власний досвід роботи в умовах 

реального виробництва та відпрацювати власні моделі професійного 

розвитку.  

Міжнародна співпраця з закордонними партнерами є необхідною 

умовою динамічного розвитку, підвищення іміджу Консорціуму, 

інтегрування в сім'ю світових освітніх та наукових установ. Нами 

налагоджена активна навчально-практична та науково-дослідна співпраця з 

30 університетами з понад 15-ти країн світу. Щорічно Консорціум приймає 

Студенти Консорціуму мають можливість знайомитись з роботою провідних 

науковців Австрії, Франції, США та Німецького аграрного центру, які 

проводять лекції, майстер-класи, бізнес-кейси. Аспіранти, докторанти, 

науковці мають можливість проводити спільно з колегами наукові 

дослідження, представляти свої здобутки на міжнародних конференціях, 

публікуватись в закордонних фахових журналах. 
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8. ВІЙСЬКОВА ПІДГОТОВКА 

 

У 2021 році заняття на кафедрі військової підготовки проводили 9 

викладачів. На кафедрі проходили військову 

підготовку 242 слухачі (117 осіб першого року 

та 125 осіб другого року навчання) за трьома 

військово-обліковими спеціальностями: 

 - бойове застосування механізованих підрозділів 

– 151 особа; 

 - бойове застосування інженерно-саперних підрозділів – 48 осіб; 

 - бойове застосування підрозділів РХБЗ – 43 особи. 

 Відповідно до затвердженого плану загальне навантаження за видами 

робіт на науково-педагогічних працівників кафедри 

становило 13932 години, у тому числі: 

навчальне навантаження   – 6369 годин; 

науково-методична робота – 3247 годин; 

наукова робота             – 1910 годин; 

організаційна робота       –  820 годин; 

виховна робота             – 1586 годин. 

У 2021 році планове навчальне навантаження на науково-педагогічних 

працівників кафедри становило 6369 годин.  

На кафедрі проводились навчальні аудиторні 

заняття, у тому числі: лекції, групові заняття, семінари, 

практичні заняття, самостійна підготовка під 

керівництвом викладачів, а також заходи модульного 

та семестрового контролю.  

Протягом навчального року прочитано 98 лекцій, проведено 1 

семінарське заняття, 830 групових занять, 324 практичних занять, 310 
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самостійних занять під керівництвом викладача та 38 контрольних 

занять.  

Лекції, семінари, групові та контрольні заняття проводились у навчальних 

аудиторіях модулю МТС. Практичні заняття проводились на стройовому 

плацу, в боксі бронетехніки та на тактичному містечку. 

У зв’язку із прийнятим урядом України рішенням щодо 

введення карантинних заходів з попередження 

розповсюдження вірусу COVID-19, відповідно до 

наказу ректора університету з 01 по 15 листопада 2021 

року на кафедрі було організоване дистанційне 

навчання слухачів. Заняття проводились в онлайн-режимі з використанням 

навчальної програми Zoom, яка адаптована для дистанційного навчання 

студентів. 

За рішенням Міністерства оборони України у 2021 

році комплексні практичні заняття зі слухачами 1 

року навчання проводились на навчально-

матеріальній базі кафедри військової підготовки, а 

навчальний збір з випускниками кафедри – на базі військової частини 

А1619.  

 Під час навчального збору у військовій частині А1619 

м. Гайсин із випускниками кафедри військової 

підготовки у 2021 році були проведені згідно з 

розкладом занять: практичні заняття, польовий вихід, 

стрільби зі стрілецької зброї, тактичні та тактико-

спеціальні навчання. Випускники кафедри, які засвоїли курс військової 

підготовки і пройшли навчальний збір, були допущені до здачі випускних 

екзаменів. Усі випускники кафедри успішно склали випускні екзамени і 10 

липня 2021 року  урочисто склали Військову присягу на вірність 

українському народові.  
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Протягом 2021 року проведення занять перевірялось 

завідувачем кафедри та заступником завідувача 

кафедри – начальником навчальної частини, виявлені 

недоліки усувались у робочому порядку. 

Заплановане навчальне навантаження виконано у 

повному обсязі, відхилень немає.  

В 2021 році на виконання науково-методичної 

роботи науково-педагогічних працівників кафедри було 

заплановано 3247 годин. 

У жовтні 2020 року від замовників надійшли нові Кваліфікаційні 

характеристики та Програми підготовки офіцерів запасу за всіма військово-

обліковими спеціальностями, тому в 2021 році були 

внесені відповідні зміни до тематичних планів вивчення 

модулів, навчальних планів та робочих навчальних 

планів військової підготовки за всіма військово-

обліковими спеціальностями.  

Науково-педагогічні працівники кафедри 

відпрацьовували навчально-методичні матеріали для проведення всіх 

видів занять, мультимедійні презентації занять, навчально-методичних 

рекомендацій щодо вивчення змістових модулів та складних тем занять, 

а також розробляли матеріали фонду тестових завдань для проведення 

модульного та семестрового контролю. 

Протягом навчального року науково-педагогічні працівники 

кафедри до підвищення кваліфікації у вищих військових навчальних 

закладах Сухопутних військ Збройних Сил України не залучались, 

чергове підвищення кваліфікації заплановане у 2024 році. 

У 2021 році на виконання наукової роботи науково-педагогічних 

працівників кафедри було заплановано 1910 годин.  



217 
 

Протягом 2021 року науково-педагогічні 

працівники кафедри брали участь у двох науково-

практичних та одній науково-технічній конференціях 

і мають відповідні сертифікати. 

Науково-педагогічні працівники кафедри 

працюють над опублікуванням дванадцяти навчальних посібників, два з 

яких будуть подані до розгляду на засіданні Вченої ради університету в 

2021 році. 

Від Міністерства оборони України у 2021 році замовлення на 

проведення науково-дослідної, проєктно-наукової та дослідно-

технологічної роботи не  надходили. Державні кошти для проведення 

наукових досліджень і науково-технічних розробок кафедрі не 

виділялись. 

У 2021 році на виконання організаційної 

роботи науково-педагогічних працівників кафедри 

було заплановано 820 годин. 

Протягом року науково-педагогічні 

працівники кафедри проводили щоденне 

інформування особового складу (у дні проведення занять), брали участь 

у запланованих і позапланових засіданнях кафедри, 

відвідували заняття викладачів кафедри та 

організовували отримання матеріально-технічних 

засобів від постачальних управлінь Міністерства 

оборони України. 

Крім цього, науково-педагогічні працівники 

кафедри організовували підготовку та проведення з випускниками кафедри 

навчального збору, урочисті заходи щодо приведення випускників до 

Військової присяги на вірність Українському народові, показ озброєння і 

матеріального забезпечення кафедри під час урочистостей з нагоди 39 

річниці створення університету.  
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У грудні 2021 року ще 116 випускників кафедри 

отримають військове звання "молодший 

лейтенант запасу".  

У 2021 році на виконання виховної 

роботи науково-педагогічних працівників 

кафедри було заплановано 1586 годин. 

  Науково-педагогічні працівники кафедри проводили заходи з 

патріотичного виховання слухачів, тематичні години у взводах (групах), 

відвідування військових частин Вінницького гарнізону та музею 

Повітряних Сил, були організовані зустрічні з учасниками АТО (ООС).  

Протягом 2021 року вдалось удосконалити навчально-матеріальну 

базу кафедри та підвищити рівень підготовки слухачів. 

Усі навчальні аудиторії обладнані мультимедійними проєкторами та 

необхідними плакатами і посібниками, 

приміщення кафедри укомплектовані 

необхідними меблями.  

У комп’ютерному класі обладнано 

читальну залу.  

Проводяться роботи з облаштування 

території навколо будівлі кафедри. Здійснюється підготовка до проведення 

робіт з обладнання "Класу будови бронетанкової техніки" на модулі МТС.  

З Центральним ракетно-артилерійським управлінням ГШ ЗС України 

вирішується  питання щодо отримання необхідних зразків стрілецької зброї. 

Протягом навчального року на кафедрі військової підготовки порушень 

трудової дисципліни не було. Усі науково-педагогічні працівники кафедри 

працювали Відповідно до встановлених норм, що відображувалось у табелях 

відпрацювання робочого часу. 
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9. ВИХОВНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ 

 

Виховна робота університету є важливим компонентом навчально-

виховного процесу, яка спрямована на формування світоглядної позиції та 

ціннісних орієнтацій студентської молоді, надання широких можливостей 

для опанування основами наук, багатством національної та світової культури, 

створення умов для вільного, демократичного, духовного, гармонійного 

розвитку, індивідуального та професійного самовдосконалення. 

Виховна робота у Вінницькому національному аграрному університеті 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну 

національну програму «Освіта» (Україна ХХІ століття)», Наказу 

Міністерства освіти і науки України від 30 грудня 2009 року № 1248 «Про 

покращення соціально-педагогічного і психологічного навчально-виховного 

процесу у вищих навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», а також 

положень Концепції національно-патріотичного виховання дітей та молоді, 

ухваленої рішенням колегії МОН України від 16 червня 2015 року за № 641, 

рішень Вченої ради університету, щорічного плану виховної роботи 

університету. 

Пріоритетними напрямками виховної роботи в університеті визначено:  

 утвердження загальнолюдських та гуманістичних цінностей; 

 створення умов для успадкування студентами духовних надбань 

українського народу, формування патріотичних почуттів; 

 утвердження здорового способу життя, фізичного розвитку; 

 виховання художньо-естетичної, правової, професійної культури; 

 зміцнення ролі органів студентського самоврядування та 

студентської профспілки у створенні позитивного іміджу університету. 

На базі зазначених напрямків виховної роботи ґрунтуються 

загальноуніверситетські й факультетські плани виховної роботи, а також 

плани виховної роботи кураторів академічних груп. 
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Для належної організації виховного процесу в університеті створено 

відповідну інфраструктуру, яку очолює і координує проректор з виховної 

роботи та діяльності відокремлених структурних підрозділів, до складу якої 

входять: центр довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної 

роботи, центр культури та дозвілля, студентське містечко, соціальний 

педагог, психолог. Робота проводиться у активній взаємодії із деканами та 

заступниками деканів факультетів, директорами коледжів, завідувачами 

кафедр, кураторами академічних груп, органами студентського 

самоврядування та студентським профспілковим комітетом. 

Одним із основних напрямів виховної роботи – є національно-

патріотичне виховання. В університеті проводяться заходи, спрямовані на 

формування національної свідомості, громадської відповідальності, 

виховання любові до рідної землі, її історії, створення кращих рис 

української ментальності, виховання бережливого ставлення до 

національного багатства країни, мови, культури, традицій. 

Минулорічний звітній період став особливим в житті та діяльності 

університету, адже всі компоненти виховної роботи було переформатовано 

на роз’яснювальну роботу щодо запобігання поширення коронавірусу, захист 

та збереження життя учасників навчально-виховного процесу. 

У динамічному, успішному, інноваційному розвитку університету, 

зміцненні його позитивного іміджу велика роль відведена органам 

студентського самоврядування: студентській раді та студентській профспілці. 

Про високий рівень знань наших студентів свідчать і численні 

державні іменні стипендії. Так іменними стипендіатами Вінницького 

національного аграрного університету у 2021 році стали: 

1. Президента України: 

Богатирчук Діана Володимирівна – факультет економіки та підприємництва; 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 травня 2021 року № 514 

Павлюк Інна Олександрівна – факультет обліку та аудиту 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 7 травня 2021 року № 514. 
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Мазур Аліна Миколаївна – факультет обліку та аудиту; 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 року № 1037 

Соломон Анні Ігорівні – факультет менеджменту та права 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 №1037 

2. Верховної Ради України: 

Мацюк Аліна Вікторівна – факультет технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва та ветеринарії 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 року № 1036 

Шевчук Маріна Анатоліївна – факультет економіки та підприємництва 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 року № 1036 

3. Кабінету Міністрів України: 

Ящук Тарас Олександрович – факультет агрономії та лісівництва 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року №516-р. 

Чикіт Кирило Русланович – інженерно-технологічний факультет 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 2 грудня 2021 року №1573-р. 

4. Імені М.С. Грушевського: 

Денега Юлія Володимирівна – факультет менеджменту та права 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 5 травня 2021 року № 501. 

Підлісна Світлана Миколаївна – факультет агрономії та лісівництва 

Наказ Міністерства освіти і науки України від 29 вересня 2021 року № 1038 

Студентський актив університету бере участь у заходах міського, 

обласного, всеукраїнського та міжнародного рівнів. Всі заходи, що 

спрямовані на виховання студентів університету відбуваються за участі 

активного студентства. 

Особливу вагу має волонтерський рух у його найбільш традиційних 

формах, який за ініціативи студентів набув широкого поширення в 

університеті: 

– відвідування шкіл-інтернатів; інтернатних закладів для людей похилого 

віку та які опинилися у складних життєвих обставинах; 

– участь у всеукраїнській благодійній акції «Серце до серця»; 
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– збір коштів та підтримка дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського 

виховання; 

– збір коштів на дороговартісне лікування дітей та молодих людей певних 

категорій; 

 – участь у загальноміських благодійних акціях; 

У звітному періоді особливого значення набула індивідуальна 

робота зі студентами психологічної служби університету, завданням якої є 

супровід психічного, розумового, соціального і фізичного розвитку 

здобувачів освіти. 

Психологічною службою відділу виховної роботи для студентів 

першого курсу, з метою підвищення адаптаційних механізмів до нових умов 

навчання і життєдіяльності, були проведені: 

- інтерактивна лекція: «Здобути освіту – побачити більше світу» . 

Надавалась інформація щодо роботи психологічної служби: з якими 

питаннями студенти можуть приходити до психолога, обговорювались 

складнощі адаптаційного періоду. Проводились психологічні вправи щодо 

самооцінки, визначення свого життєвого шляху, вміння будувати ціль. 

Надавались рекомендації щодо здорового способу життя та негативного 

впливу шкідливих звичок (тютюнопаління, алкоголь, наркотики);  

- тренінг «Створення сприятливого соціально-психологічного клімату в 

студентській академічній групі». На тренінгу студенти виконували 

психологічні вправи, які навчають комунікації, толерантності, 

налагоджування хорошого психологічного клімату в академічній групі. 

- презентація-перегляд «Ні! насиллю в молодіжному середовищі» В 

презентації надається інформація щодо булінгу, мобінгу та 

кібертретирування та як не стати жертвою насилля. 

- тренінг «Підсумки першого семестру» На занятті обговорювались 

питання атмосфери в групі (переважаючі риси, які притаманні групі: 

успішність, приязність, погодженість, задоволеність, співробітництво, 

взаємна підтримка, продуктивність, захопленість, цікавість, теплота); 
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обговорювали питання підготовки до сесії (систематизація, надія на власні 

сили, харчування, відпочинок, заняття спортом, мотивація до успішної здачі 

сесії, як себе поводити перед екзаменом). 

   

Із кураторами груп проводились бесіди  щодо психологічної атмосфери 

в групі, успішності та відвідування занять студентами, висновків 

інтерактивних лекцій, тренінгів. Проведено 30 консультацій із студентами . 

Основним завданням соціального педагога ВНАУ залишається 

сприяння формуванню у першокурсників позитивних навчальних мотивів та 

установок, що допомагають у подоланні соціально-психологічного 

дискомфорту в умовах адаптації до нового соціуму. В межах зазначених 

заходів, з метою створення оптимальних стартових можливостей для 

ефективного навчання та наукової роботи на всіх факультетах проводився 

цикл бесід «10 порад у портфоліо першокурсника», «Соціально-психологічна 

адаптація першокурсника», «Ази корпоративної культури», «Студент ВНАУ 

– звучить гідно!» Протягом року бесіди пройшли на потоках та в окремих 

академічних групах.  
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Студенти 1-го курсу під час бесіди з елементами тренінгу «Соціально-

психологічна адаптація першокурсника», вересень-жовтень 2021 р. 

Соціометричні дослідження, доповнені тренінгами сприяють 

оволодінню соціальною реальністю, ефективній взаємодії в умовах 

командної форми співпраці. У форматі «інтелектуального селфі» пройшли 

тест на позитивні мотиваційні установки та зробили вирішальний крок до 

аутосимпатії як важливого механізму  самовдосконалення та саморегуляції. 

Позитивний результат продемонстрували вправи на сприйняття себе 

через сприйняття іншими людьми («механізм зворотнього зв’язку»): «Довіра,  

«Інтерв’ю», «Візитівка», «Малюнок удвох», «Факс», «Автопортрет». 

В рамках програми «Соціально-психологічної адаптації 

першокурсника», з метою актуалізації етнокультурного напряму виховної 

роботи щороку проводяться екскурсії по Вінниці «Ретро-трамвай».  

      
Студенти 1-го року навчання під час екскурсії по культурно-

історичним пам’яткам Вінниці, вересень 2021 р. 

В період карантину було проведено онлайн-тестування за методикою 

«Якір кар’єри» та «Тайм-менеджмент» для студентів 1-х, 2-х, 3-х та 4-х 

курсів. За результатами опитування було організовано онлайн-конференцію 

«Soft skills та емоційний інтелект». 

В ході зустрічі студенти познайомились з новітньою концепцією 

«teambuilding» (командотворення), яка власне орієнтуються на традиції вже 

класичної «кооперації ресурсів». Продовження теми відбулось під час бесіди-
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презентації, проведеної у травні 2021 року для студентського активу 

університету. 

Також актуальною стала тема, як «Підприємництво в сучасних 

умовах». Всі групи активно долучилася до вправи «Промовець на кріслі», яка 

допомагає набувати певних комунікативних та риторичних навичок, а 

тренінги «Продовження висловлювання», «Розмова через скло» «Аргумент», 

«Груповий тиск» стали ефективними вправами для розвитку критичного та 

контекстного мислення. 

Актуальні бесіди проводилися і для аспірантів ВНАУ, такі як 

інтерактивна бесіда, в рамках якої  обговорювались питання особистісних та 

професійних навичок майбутнього фахівця. Аспіранти отримали поради, як 

зберегти психологічне здоров’я та продуктивність в умовах жорстких 

дедлайнів та економічної турбулентності. 

Апелюючи до давньої історичної традиції – будівництва храмів при 

університетах, з ініціативи президента нашого університету Г.М. Калетніка 

на території ВНАУ триває будівництво храму на честь Трьох Святителів. В 

рамках напряму духовного виховання проведено цикл бесід та зустрічей 

«Духовний форпост Трьох Святителів». присвячених Дню пам’яті Небесних 

патронів нашого університету. 

Широкий спектр питань, що стосуються онтологічної, психологічної 

сфер статі, особистісних взаємостосунків та класичних характеристик статей  

було винесено на онлайн-конференцію «Психологія статі та репертуар 

дошлюбного спілкування». 
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Справжньою подією, колоритним і масштабним екскурсом у царину 

кохання стала інтелектуальна гра «Любов – не гра». Запропонований 

студентам формат брейн-рингу віртуозно вмістив і високу поезію кохання, і 

калейдоскоп відомих особистостей з позначкою «Місце дії – Поділля», і 

психологічні тести та розвідки у найзагадковішій із територій.  

 Протягом  навчального року здійснювався соціально-психологічний 

супровід студентів в період сесії та консультування а також – корекція  

становлення і підтримка соціального статусу першокурсників в новому 

колективі, соціальний супровід студентів, які належать до соціально-

незахищених категорій. 

Завершено створення соціального паспорту університету на 2021-2022 

навчальний рік за такими категоріями: діти-сироти, діти-інваліди, діти з 

багатодітних (малозабезпечених) сімей, діти, що мають статус внутрішньо 

переміщеної особи  та ін. Протягом жовтня, листопада відбулось знайомство 

та проводились індивідуальні бесіди зі студентами пільгових категорій 

(проведено 45 консультацій). Надано консультативну допомогу у питаннях 

правил виплати соціальних стипендій, переведення на бюджетну форму 

навчання, отримання пільгового житла для переселенців та сиріт, поновлення 

групи інвалідності та ін. 

В період карантину робота соціального педагога була направлена на 

соціально-психологічну адаптацію студентів до умов онлайн-навчання. 

Профілактична та корекційна робота:   
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1. Розсилка рекомендацій за тематикою «Вплив зайнятості на 

зниження рівня тривожності», «Як не піддатися загальній паніці», «Вплив 

засобів масової інформації на психіку », «Поради щодо зберігання спокою», 

«Перебування в соцмережах під час карантину: фейки та перевірка фактів», 

«Як не перетворити дім на пастку для батьків та дітей – корисні поради», «Як  

навчитися опановувати себе та керувати своїми емоціями», «Яким чином 

поліпшити соціальну ізоляцію?» 

2.  Розсилка вправ для покращення самоорганізації та мотивації в 

умовах дистанційного навчання. 

3. Індивідуальне консультування  

Особливе місце у системі виховної роботи університету займає 

центр культури та дозвілля. Саме завдяки нашим талановитим, творчим 

студентам, їх здібностям, університет знають у кожному куточку України та 

за кордоном. В центрі культури та дозвілля працює 6 творчих колективів, які 

носять найвище звання «Народний». 

Жоден загальноуніверситетський захід не проходить без участі центру 

культури та дозвілля, саме завдяки їх роботі ці заходи стають неповторними 

та креативними. Наші талановиті студенти є бажаними гостями на міських, 

обласних та загальноукраїнських заходах. 

В день храмового свята у стінах Вінницького національного аграрного 

університету прочитали спільну молитву Трьом Святителям Василію 

Великому, Григорію Богослову, Іоанну Золотоустому, у якій взяли участь 

керівництво університету, професорсько-викладацький склад, студентство, 

митрополит Вінницький і Барський Варсонофій, митрополит Могилів-

Подільський і Шаргородський Агапіт, настоятель Лядівського скельного 

чоловічого монастиря отець Антоній. Попросили, щоб святителі дарували 

сили і мудрості у всіх починаннях, допомоги у важливій справі навчання і 

виховання студентів, які хочуть отримати гарні знання і освіту, 

взаєморозуміння та єдності, яких сьогодні так бракує всім українцям. 

Президент університету Григорій Калетнік, який побудував храм на території 
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університету, привітав усіх зі світлим православним святом. Подякував 

високому духовенству за проведену молитву, за слова про єдність, про те, що 

маємо бути в нашій єдиній Україні неділимими.  

Лише у дружбі та мирі будемо наставляти наших прекрасних студентів, 

і будемо тримати високий духовний рівень нашого університету.  

 

У динамічному розвитку університету, безпосередній участі в його 

управлінні, зміцненні позитивного іміджу, велика роль відведена органам 

студентського самоврядування та студентській профспілці. 

11 березня цього року у нас пройшла масштабна виборча кампанія, 

були переобрані голови студентських рад всіх факультетів та 

університету. 

Головою студентської ради ВНАУ, прямим таємним голосуванням 

із результатом 57,5%, а це - 1809 голосів «За» від загального числа 

студентів, було обрано - Антона Довганя. 
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Всього до студентських рад факультетів і університету було обрано 111 

авторитетних, творчих, ініціативних, відповідальних молодих людей.  

24 березня 2021 року Вінницький національний аграрний університет 

радо зустрів у своїх стінах майбутніх абітурієнтів із двадцяти двох колишніх 

адміністративно-територіальних одиниць та трьох областей країни. Відвідали 

університет 564 майбутніх абітурієнти, що свідчить про великий авторитет 

університету та високозатребуваність аграрних спеціальностей на сучасному 

ринку праці. 

 

Для майбутніх абітурієнтів було організовано факультетами 

університету 17 різноманітних локацій де можна було більше дізнатися про 

особливості вступу та познайомитися з усіма спеціальностями. Студентський 
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актив кожного з шести факультетів радо ділився своїми знаннями та 

навичками здобутими під час навчання. 

Майбутні абітурієнти зустрілись з президентом університету Григорієм 

Калетніком, який на власному прикладі та прикладі інших успішних 

державних діячів, політиків переконливо довів майбутнім абітурієнтам 

перспективи кар’єрного росту випускника ВНАУ. 

 

По завершенні офіційної зустрічі з керівництвом університету творча 

молодь центру культури та дозвілля ВНАУ подарувала усім незабутні 

враження, захоплювала мистецтвом та красою української пісні й танцю.  

21-23 травня у стінах Вінницького національного аграрного 

університету відбулася грандіозна наукова подія – розпочав свою роботу ІІI 

Міжнародний науково-практичний онлайн-офлайн Конгрес з ветеринарної 

медицини USAVA-VNAU 2021. 

В онлайн-конгресі взяли участь більше 30 країн світу, зареєструвалось 

3500 учасників, безпосередньо прибули до ВНАУ 350 найавторитетніших 

представників Української асоціації лікарів ветеринарної медицини дрібних 

тварин (WSAVA). Свою продукцію та послуги пропонували 30 компаній-

стейкхолдерів, які успішно працюють у даному напрямку.  
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З вітальним словом до учасників Конгресу звернувся д.е.н., професор, 

академік НААН України, президент університету Григорій Калетнік, який 

акцентував увагу, що ІІІ Міжнародний конгрес – це спільне надбання ННВК, 

Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, Вінницького 

національного аграрного університету, Української та Всесвітньої асоціації 

лікарів ветеринарної медицини. Окрім цього, Конгрес 2021 підтриманий 

Міністерством освіти і науки України. Також Григорій Миколайович 

використав надзвичайно влучне порівняння: «Найвідоміша економічна 

площадка в світі знаходиться в Давосі, а для ветеринарної медицини такою 

площадкою став Вінницький національний аграрний університет». 

Учасників Конгресу також привітав к.вет.н., доцент, декан факультету 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва та ветеринарії, 

голова Української асоціації лікарів ветеринарної медицини Владлен 

Ушаков. Напевно знаково, що Владлен Михайлович після проведення двох  

успішних Конгресів на базі ВНАУ, у 2020 році був обраний деканом 

факультету.  

Під час конгресу президент університету Григорій Калетнік та ректор 

університету Віктор Мазур підписали угоди про співпрацю із майбутніми 

стейкхолдерами ВНАУ. З президентом Литовської організації LSAVA 

Лінасом Варанаускасом, з університетом ветеринарії та фармацевтики, м. 

Брно, Чехія – Річардом Мацеком, директором лабораторії UMAN LABS 

Андрієм Біланом, директором ТОВ «ТЕЛЕОПТИК» Юрієм Коваленко, 

представником RITA LEBINGER MEDIKAL Оленою Шевчук, 

представником видавництва ТОВ «АЛДЕН-ПРЕС» Іриною Дубініною, 

директором видавництва ТОВ «СКАЙ-ПРОДАКШН» Олександром 

Адамюком, генеральним директором ТОВ «ДК ФІД» Володимиром 

Чаркіном. 

Присутні щиро дякували керівництву університету за гостинність, за 

дружню атмосферу, теплий прийом та були надзвичайно вражені створеними 
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умовами для роботи Конгресу та доброзичливістю студентів, викладачів та 

співробітників ВНАУ. 

Серед лекторів ІІI Міжнародного науково-практичного онлайн-офлайн 

Конгресу з ветеринарної медицини USAVA-VNAU 2021 були науковці та 

лікарі-практики із Великобританії, США, Канади, Італії, Чехії, України, 

всесвітньовідомі вчені-ветеринари, чиї імена завжди на слуху у світовій 

науковій спільноті, науковці профільних вищих навчальних закладів 

України, власники та лікарі ветеринарних клінік. 

USAVA 2021 об’єднав людей з різних куточків світу у ВНАУ, щоб 

удосконалювати навички діагностики та лікування хвороб тварин від топових 

лікарів-науковців, отримувати знання під керівництвом викладачів світового 

рівня, засвоювати новітні методики. 

 

Так університет, заснувавши Всеукраїнський Консорціум, потужно 

працює в різних галузях тваринництва, рослинництва, інженерії, маючи 

таким чином власні наукові та практичні бази, більше 20 тис. га землі, де 

вирощують не лише сучасні сорти рослин, а й виводять нові. Університет 

спеціалізується на вирощуванні біоенергетичних культур та готові до 

співпраці, щоб разом вирішувати наукові проблеми, переймати світовий 

досвід та ділитися власним у напрямі розвитку ветеринарної спеціальності. 
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Це ціль, яку собі поставив виш, і послідовно та впевнено йде до неї, а 

підтримка партнерів є необхідною та дуже важливою. 

Крім того, університет буде розширювати кількість університетів-

партнерів із програмами подвійних дипломів, проводити кропітку роботу для 

того, щоб для студентів стали реальністю не лише теоретичні знання, а й 

практичні навички у професійній сфері, знання іноземної мови, що відкриє 

широкі можливості до їх кар’єрного росту та самореалізації. 

У цьому навчальному році було проведено найулюбленіший, 

наймасовіший фестиваль «З любов’ю до батьківської землі» в онлайн-

режимі. Обрана його форма, окремої концертної відео-програми кожного 

коледжу, продемонструвала неабиякі творчі креативні рішення у підготовці 

фестивальних програм коледжами. Центр культури та дозвілля під 

керівництвом Дар’ї Погребняк презентували узагальнений 2-хвилинний 

відеоролик найяскравіших моментів фестивалю, який набрав більше 8 тисяч 

переглядів.  

 

Не зважаючи на онлайн формат, засновник і натхненник фестивалю 

президент університету, і цього року нікого не залишив без подарунків: 

фестивальних кубків, іміджевих футболок, грамот і подяк. Було відзначено 

більше 100 найактивніших учасників. 
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У вересні 2020 року у Вінницькому національному аграрному 

університеті відбулась урочиста посвята у студенти. Студентами вишу стали 

2500 студентів, які обрали саме наш – найзатребуваніший, 

найперспективніший заклад вищої освіти Подільського регіону.  

 

 

З метою виявлення та підтримки обдарованої і талановитої молоді, 

підвищення якості навчання, активізації науково-дослідної роботи, 

подальшого розвитку потенціалу та творчих здібностей в студентів 

президентом університету Григорієм Калетніком була запроваджена Відзнака 

президента університету «Кращий студент факультету» та «Кращий студент 

коледжу». 
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Цьогоріч за результатами конкурсу звання «Кращий студент 

факультету» удостоєні: 

- Яна Титула, студентка факультету технології виробництва і 

переробки продукції тваринництва та ветеринарії; 

- Ангеліна Козлан, студентка факультету обліку та аудиту; 

- Альона Кушнір, студентка факультету агрономії та лісівництва; 

- Вадим Микичур, студент факультету економіки та підприємництва; 

- Богдана Ясінська, студентка факультету менеджменту та права; 

- Дмитро Ковальчук, студент інженерно-технологічного факультету. 

Звання «Кращий студент коледжу» отримали: 

- Ярослав Зайка, студент Могилів-Подільського технолого-

економічного фахового коледжу ВНАУ; 

- Анастасія Вархоляк, студентка Технологічно-промислового фахового 

коледжу ВНАУ; 

- Валентина Бігас, студентка Чернятинського фахового коледжу ВНАУ; 

- Тетяна Николин, студентка Немирівського фахового коледжу 

будівництва, економіки та дизайну ВНАУ; 

- Вадим Сіренко, студент Ладижинського фахового коледжу ВНАУ. 
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Кожного року з метою виявлення талановитої молоді, залучення її до 

участі у колективах художньої самодіяльності, організації змістовного 

дозвілля серед студентської молоді проводиться найулюбленіший творчий 

конкурс серед студентів першого року навчання Вінницького національного 

аграрного університету  

У цьому році даний конкурс відбувся 22 та 23 вересня.  

    

 

Неймовірна атмосфера, креативні режисерські рішення, різноманітність 

жанрів, високий рівень виконавської майстерності, вражаюча сценічна 

культура, масовість та організованість – саме це вирізняло цьогорічний 

конкурс художньої творчості. Члени журі були одностайними, що з кожним 

роком зростає рівень виконавців, а розмаїття талантів наших студентів нікого 

не залишає байдужим. Взяли участь у конкурсі майже 200 студентів, які 
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вперше переступили поріг закладу вищої освіти. Велика кількість з них стала 

переможцями та дипломантами. 

8 жовтня Вінницький національний аграрний університет відзначив 39 

день народження. У такий святковий день, розділити радість цієї високої 

події зібралася уся дружня родина університету на чолі із президентом 

університету, д.е.н., професором, академіком НААН України Григорієм 

Калетніком та ректором університету, к.с.-г.н., професором Віктором 

Мазуром, а також друзі, колеги та поважні гості. 

Багаточисельне студентство, керівництво, науково-педагогічних 

працівників, друзів та колег ВНАУ мали честь вітати заступник міністра 

освіти та науки з питань європейської інтеграції Олексій Шкуратов, голова 

Вінницької обласної ради Вячеслав Соколовий, Вінницький міський голова 

Сергій Моргунов. 

 

Усі факультети та коледжі презентували свої здобутки на тематичних 

українських подвір’ях, відображаючи тим самим силу, мудрість та багатство 

українського народу. 
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24 грудня 2021 року творчі колективи ВНАУ урочисто привітали 

колектив університету з прийдешнім Новим роком та Різдвом Христовим. 

 

 

Вітання колективу ВНАУ з Новим роком та Різдвом Христовим! 
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10. ВІДОКРЕМЛЕНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ УНІВЕРСИТЕТУ 

 

У 2021 році структура університету включає 5 відокремлених 

підрозділів: Ладижинський фаховий коледж, Немирівський фаховий коледж 

будівництва, економіки та дизайну, Могилів-Подільський технолого-

економічний фаховий коледж, Технологічно-промисловий фаховий коледж, 

Чернятинський фаховий коледж. 

 

Основні здобутки колективу Ладижинського фахового коледжу 

Ліцензування та акредитація освітніх програм  

Початковий рівень (короткий цикл) вищої освіти (молодший бакалавр) 

освітня програма: 

- «Агроінженерія» 

- «Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка». 

24 лютого 2021 р. у Вінницькому національному аграрному університеті 

був укладений договір про співпрацю з «Вінницькою птахофабрикою», яка 

входить до агрохолдингу МХП. Мета угоди полягає у тому, що студенти 

ВСП «Ладижинський фаховий коледж Вінницького національного аграрного 

університету», як структурного підрозділу ВНАУ будуть здобувати 

теоретичні знання в коледжі, та максимально поєднувати з практичними 

навичками на потужних базах холдингу. Це дозволить закріплювати здобуті 

на заняттях знання на виробництві, де частина випускників згодом і 

працевлаштується. 

Підвищення кваліфікації 

Педагогічні працівники коледжу Павловський Д.В., Тишко С.С. 

пройшли курс підвищення кваліфікації у Вінницькому національному 

аграрному університеті за програмою «Діджиталізація освітньої діяльності. 

Педагогічні практики». 

Посібники, які видали викладачі 

1. Навчальний посібник «Основи теплотехніки і гідравліки» (Цуркан 
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О.В., Прокопенко Н.А., Полєвода Ю.А., Маньківський О.В.). 

2. Захист дисертаційної роботи на здобуття наукового ступеня кандидата 

технічних наук зі спеціальності 05.05.11 – машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництв (Горбатюк Р.М.) 

Проєкти та стартапи 

1. Проєкт «Коледж під небом» став переможцем Всеукраїнського 

конкурсу мікрогрантів для розвитку громад «Час діяти, Україно!», 

організованого Благодійним фондом «МХП – Громаді». 

2. Проєкти коледжу «Спорт без меж» та «Сучасний і безпечний коледж» 

зайняли 2 та 6 місце у конкурсі міні-грантів «Громада своїми руками», який 

відбувається за фінансової підтримки ДТЕК. 

3. Розроблено та подано проєкт стартапу «Віброозонуючий комплекс» 

до національного конкурсу стартапів «Україна 2021». 

У Відокремленому структурному підрозділі "Ладижинський фаховий 

коледж Вінницького національного аграрного університету" з'явилося 

сучасне 3D-обладнання для проведення навчальних курсів з 3D-моделювання 

і 3D-друку. Це стало можливим завдяки перемозі у проєкті "Навчальний клуб 

3D-PRINT" у конкурсі соціальних проєктів "Час діяти, Ладижин" від БФ 

"МХП – Громаді". 

Автор проєкту – мешканець Ладижина Олександр Сташок. До 

ініціативної групи увійшли директор коледжу Олег Цуркан і завідувач 

інженерно-агрономічного відділення Іван Дідик. 

 

Переможці олімпіад, конкурсів 

1. Викладач, голова Первинної профспілкової організації  ВСП 

«Ладижинський фаховий коледж ВНАУ» Юрій Сенченко вшанований 

відзнакою «Людина року – 2020». 

2. Чоловіче тріо «Сузір'я» в травні  2021 року в рамках проведення  

ХІІ культурно-мистецького фестивалю Вінницького національного аграрного 

університету «З любов'ю до батьківської землі» нагороджено за багаторічну 
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плідну працю, високий професіоналізм, пропаганду і розвиток народної 

творчості. 

3. Колектив Відокремленого структурного підрозділу «Ладижинський 

фаховий коледж Вінницького національного аграрного університету»  

отримав престижну нагороду – Диплом за зайняте перше місце в ювілейній 

презентації науково-інноваційних, освітніх, культурно-мистецьких здобутків 

та представленні національної декоративно-ужиткової спадщини 

українського народу з нагоди Дня народження Вінницького національного 

аграрного університету. 

4. Бондаренко Марія зайняла 1 місце у міському конкурсі читців 

«Кобзар і Україна» з нагоди відзначення 207 річниці від дня народження 

Тараса Шевченка за декламування твору «Наймичка», 2 місце посіла Мар'яна 

Халамендик за читання твору «Мені тринадцятий минало», 3 місце із твором 

«Розрита могила» отримала Іванченко Іванна. 

5. Бондаренко Марію (Б-31) та Іванченко Іванну (Е-32) нагороджено 

почесними дипломами від Вінницького обласного центру народної творчості 

Управління культури і мистецтв Вінницької облдержадміністрації учасників 

обласного онлайн-конкурсу читців «Кобзар і Україна», присвяченому 207 

річниці від дня народження Тараса Шевченка.  

6. Бібліотекар коледжу Світлана Кринична стала лауреатом І ступеня у 

Всеукраїнському конкурсі авторської прози та поезії Я writer. 

7. Сіренко Вадим отримав Відзнаку президента університету Григорія 

Калетніка «Кращий студент коледжу». 

8. За результатами незалежного онлайн-голосування сайт коледжу 

переміг у номінації «Глядацькі симпатії» у Всеукраїнському конкурсі кращих 

веб-сайтів серед 652 закладів фахової передвищої освіти «EDUCATION 

WEBSITE 2020». Конкурс організовано НМЦ вищої та фахової передвищої 

освіти за сприяння Міністерства освіти і науки України. 

9. Гончар Назарій – студент 3 курсу відділення «Електрифікація та 

автоматизація сільського господарства» отримував стипендію Президента 
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України.  

10. 3-7 лютого 2021 року в м. Харків відбувся чемпіонат України з 

самбо. У складі збірної команди області у цих змаганнях взяли участь 

студенти Паламарчук Антон (М-13), Мартинюк Володимир (М-13), 

Григоренко Катерина (І-31), Ходосєєвич Ольга (Б-11). 

За підсумками змагань наші самбісти посіли такі місця:  

Мартинюк Володимир – 1 місце; 

Паламарчук Антон – 1 місце; 

Григоренко Катерина – 3 місце. 

11. 19-20 лютого 2021 року в м. Одеса відбувся всеукраїнський турнір з 

боротьби самбо. У складі збірної команди міста взяли участь у цих змаганнях 

студенти Мартинюк Володимир (група М-13), який посів 3 місце та 

Ходосєєвич Ольга (група Б-11), яка також виборола бронзову нагороду.  

12. 27 лютого у м. Вінниці відбувся чемпіонат Вінницької області з ушу, 

де Наконечний Віталій у ваговій категорії 70 кг став срібним призером 

змагань у розділах "саньда" і " ціньда" (повний і легкий контакт відповідно). 

Наконечний Володимир став срібним призером у розділі "ціньда" у ваговій 

категорії 65 кг. 

13. 3-6 березня у м. Луцьк відбувся Чемпіонат України з боротьби самбо. 

Мартинюк Володимир і Паламарчук Антон вибороли бронзові медалі у своїх 

вагових категоріях. 

14. 9-21 березня у м. Вінниця відбувся чемпіонат України з ушу. Коледж 

представляли Наконечний Віталій і Наконечний Володимир. Віталій став 

срібним призером чемпіонату в двох розділах "саньда"(повний контакт) і 

"ціньда"(легкий контакт) 16-17 років, 70кг. Володимир став срібним 

призером у розділі "ціньда"(легкий контакт) у категорії 65 кг. 

15. Цапціна Іванна виборола золоту медаль у всесвітньому турнірі з 

тхеквондо WT “4 Lents worldwide sports taekwondo online poomsae and para 

poomsae open 2021”. А на Віртуальному чемпіонаті світу з бойових мистецтв 

серії Б, який відбувся 1 травня у Сполучених Штатах Америки, студентка 
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отримала заслужене срібло. 

16. Наконечний Віталій і Наконечний Володимир посіли  призові місця у 

І етапі Кубку України з ушу, який проходив 7 травня у м. Вінниці. Віталій 

виборов золоту медаль у розділі «саньда» і бронзову у розділі «ціньда». 

Володимир став золотим призером у розділі «туйшоу» і бронзовим призером 

у розділі «ціньда». 

17. Григоренко Катерина (І-31) та Ходосєєвич Ольга (Б-11) зайняли 

друге місце у чемпіонаті України з універсального бою серед молоді та 

дорослих, який проходив 17-18 травня у м. Хмельницький. 

18. 29 травня у місті Черкаси відбувся 13 чемпіонат України з 

пауерліфтингу та 12 кубок України з жиму лежачи. Студент групи А-11 

Татарчук Денис зайняв І місце з пауерліфтингу (вікова категорія 16-17 років, 

вагова -125 кг(sad) присяд - 175 кг, жим - 95 кг, станова - 182,5, зібравши 

загальну суму 452 кг. Також у категорії Т2 з жиму лежачи виборов 1 місце, 

подолавши штангу вагою 102 кг. 

19. 11-12 червня відбувся чемпіонат області серед спортсменів 2001 року 

народження та молодших з кульової стрільби м. Вінниця, де команда 

коледжу посіла ІІІ загальнокомандне місце.  

Студенти Григоренко Катерина (І-31) і Корнійчук Олександр (Е-31) у 

вправі ПП-мікст в командному заліку посіли друге місце. 

Корнійчук Олександр (Е-31) в особистому заліку зайняв 2 місце у вправі 

ПП-3 та увійшов до збірної команди області з кульової стрільби, яка на 

чемпіонаті України посіла ІІІ місце. 

20. 7-9 вересня в м. Чернівці відбулися змагання на кубок України з 

універсального бою. Фіник В’ячеслав М-42 ІІ місце, Ходосєєвич Ольга Б-21 

ІІІ місце. 

21. 4-5 вересня в м. Білгород-Дністровський відбулися змагання з 

пауерліфтингу. Татарчук Денис виступив в присяді (195 кг) – І місце, 

становій тязі (200 кг) – І місце, жимі (115 кг) – І місце в категорії Т2, ІІ і ІІІ 

місця в категорії oupen. 
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22. 3 листопада першість області з греко-римської боротьби за 

програмою обласної спартакіади  студентів фахової передвищої освіти 

команда коледжу посіла ІІ місце. 

Участь у конференціях, публікації статей 

Викладачі коледжу взяли участь у 27 науково-практичних конференціях 

різного рівня, де поділилися освітніми технологіями навчання і 

результативними методами роботи в умовах дистанційного навчання. 

Опубліковано 22 статі та тези доповідей у фахових журналах та збірниках 

конференцій. 

 

Основні здобутки колективу Могилів-Подільського  

технолого-економічного фахового коледжу 

Посібники, які видані викладачами 

Захист кандидатської дисертації на здобуття наукового ступеню 

кандидата економічних наук на тему: «Організаційно-економічний механізм 

функціонування ринку зерна» (директор коледжу Казьмір В.А.). 

Переможці олімпіад, конкурсів 

1. Інтернет-конкурс «Зимові свята в традиціях нашого народу» від 

освітніх проєктів «Всеосвіта», «На урок» (викладач Войцехівська І.С.) – 4 

Дипломи І ступеня, 2 Дипломи ІІ ступеня та Диплом ІІІ ступеня. 

2. Міський конкурс читців «Кобзар і Україна» в онлайн-режимі 

(викладачі Ільєва О.П., Войцехівська І.С., Риженко М.В.) – І місце, ІІІ місця. 

3. І Міжнародний фестиваль-конкурс учнівської та студентської 

творчості імені Марії Фішер-Слиж, (викладачі Войцехівська І.С., Ільєва О.П.) 

переможці – 15 студентів у номінаціях: «Малюнок», «Декламація». 

4. Всеукраїнська олімпіада від освітнього проєкту «Всеосвіта»:  

- з дисципліни  «Українська мова», (викладач  Войцехівська І.С.) – 33 

студенти, 8 Дипломів І, 10 Дипломів ІІ ступеня, 7 Дипломів ІІІ ступеня;  

- з дисципліни  «Українська література»  (викладач Ільєва О.П.) – 28 

студентів, 6 Дипломів І ступеня, 3 Дипломи ІІ ступеня, 3 Дипломи ІІІ 
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ступеня; з дисципліни  «Англійська мова» (викладач Чумак Т.В.) –  Диплом І 

ступеня. 

5. Всеукраїнський інтернет-конкурс «Мандрівникам належить світ!» 

від освітнього проєкту «На Урок» (викладач Ільєва О.П.) – 6 студентів 3 

Дипломи І ступеня, 3 Дипломи ІІ ступеня. 

6. Всеукраїнський інтернет-конкурс «Від бандури до цимбал» від 

освітнього проєкту «На Урок» (викладачі Ільєва О.П., Войцехівська І.С.) – 16 

студентів,  9 Дипломів І ступеня, Диплом ІІ ступеня, 3 Дипломи ІІІ ступеня. 

7. Всеукраїнський інтернет-конкурс «Мир – мова щастя» від освітнього 

проєкту «На Урок» (викладач Ільєва О.П.) – 15 студентів,  5 Дипломів І 

ступеня, 3 Дипломи ІІ ступеня, 4 Дипломи ІІІ ступеня. 

8. Всеукраїнський конкурс «Захисники та захисниці України» 

(викладач Ільєва О.П.) – 12 студентів, 4 Дипломи І ступеня, 5 Дипломів ІІ 

ступеня, Диплом ІІІ ступеня. 

9. Конкурс до Дня української писемності та мови «Слово до слова» 

(викладач Ільєва О.П.) – 35 студентів, 10 Дипломів І ступеня, 7 Дипломів ІІ 

ступеня,  4 Дипломи ІІІ ступеня. 

10. Всеукраїнський конкурс до Дня Гідності та Свободи (викладач 

Ільєва О.П.) – 23 студентів,  10 Дипломів І ступеня, 5 Дипломів ІІ ступеня,  2 

Дипломи  ІІІ ступеня. 

11. Всеукраїнський інтернет-конкурс «Я - робототехнік» (викладач 

Ільєва О.П.) – Диплом І ступеня, Диплом ІІ ступеня. 

12. Всеукраїнський конкурс «Безпека на дорозі» (викладач Байлюк 

Л.А.) Диплом І ступеня. 

13. Всеукраїнський інтернет-конкурс «#StopFake» (викладачі Ільєва 

О.П., Омелько М.А.) – 30 студентів,  13 Дипломів І ступеня, 5 Дипломів ІІ 

ступеня, 4 Дипломи ІІІ ступеня.  

14. Міжнародна науково-практична  конференція здобувачів освіти та 

молодих вчених «Науковий простір: актуальні питання, досягнення та 

інновації» (викладач Омелько М.А.) –  Диплом І ступеня. 
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15. IV  конкурс серед закладів  передвищої освіти соціального  проєкту 

«SCHOOLSHIP UKRAINE», «Фінансова грамотність як складова успішного 

життя», «Як захистити себе від фінансових шахраїв в онлайні» (викладач 

Омелько М.А.) – ІІІ місце (Мочалова Н.). 

16. Всеукраїнський інтернет-конкурс «(Не)шкільна математика» 

(викладач Ільєва О.П.) – 7 студентів,  4 Дипломи І ступеня. 

17. Всеукраїнський конкурс «Стоп ВІЛ/СНІД» (викладач Ільєва О.П.) – 

7 студентів,  3 Дипломи І ступеня, Дипломи ІІ ступеня. 

18. Всеукраїнський конкурс «Як це працює: водопровід та каналізація» 

(викладач Ільєва О.П.) –   4 Дипломи І ступеня, 2 Дипломи ІІ ступеня. 

19. Всеукраїнський конкурс «STOP булінг!» (викладач Ільєва О.П.) –  2 

Дипломи ІІІ ступеня. 

20. Всеукраїнський конкурс «Безпечний інтернет 2.0» (викладач Ільєва 

О.П.) – 14 студентів,  Диплом ІІІ ступеня. 

21. Всеукраїнський конкурс «Садок вишневий коло хати» (викладачі      

Ільєва О.П., Войцехівська І.С.) – 2 Дипломи І ступеня, 3 Дипломи ІІ ступеня, 

Диплом ІІІ ступеня. 

22. Цьогоріч студенти коледжу брали участь і в спортивних змаганнях. У 

комплексній естафеті присвяченій 39-річниці Вінницького національного 

аграрного університету, вибороли призові місця. 

 

Участь у конференціях, публікації статей 

Викладачі коледжу взяли участь у 22 науково-практичних 

конференціях різного рівня, де поділилися освітніми технологіями навчання і 

результативними методами роботи в умовах дистанційного навчання. На 

Всеукраїнський конкурс «Педагогічний ОСКАР 2022» у ДУ НМЦ вищої та 

фахової передвищої освіти викладачами  розроблено і представлено 4  

навчальних електронних посібника. Загалом педагогічним колективом 

розроблено: 12 – навчальних посібників, в тому числі  5 електронних, 2 – 

методичні рекомендації, 7 – методичних доповідей, 10 – методичних 
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розробок, 1 – навчальний відеофільм. 

 Опубліковано 80 статей у періодичній, педагогічній пресі та збірках 

конференцій, 9 з яких  у фахових виданнях. 

Співпраця з провідними підприємствами та господарствами 

Практична підготовка студентів здійснюється на основі тісної 

інтеграції навчання з виробництвом, пошуку та впровадженням спільних 

ініціатив з бізнесом щодо підвищення ефективності підготовки фахівців, 

запровадженням нових підходів до організації освітнього процесу. 

Мережа базових підприємств поповнюється сучасними підприємствами 

галузі з різних регіонів країни, що збільшує кількість робочих місць для 

майбутніх випускників. Найкращими базами практики є ТОВ СП 

«НІБУЛОН», ТОВ «Збаразький КХП», ТОВ «Агро-Регіон Бориспіль», ТОВ 

«Хмельницьк-млин», ТОВ «Зерносвіт», заклади ресторанного господарства 

міста. Реалізується широкий формат інтеграції аграрного бізнесу та освіти: 

розробка та оновлення навчальних планів, програм стажування та практики 

для забезпечення тіснішого зв’язку між теоретичною та практичною 

частинами навчання, управління знаннями, поширення та передачі вмінь та 

навичок, допомога у зміцненні матеріально-технічної бази коледжу. 

Випускники успішно працевлаштовуються та досягають кар’єрного 

росту до посад директорів підприємств (Чемерис Д. – філія «Врадіївська» 

ТОВ СП «НІБУЛОН», Медвідь І. – ТОВ «Полісся Зернопродукт», Суржиков 

О. – ПП «МЕЛІТОР»), начальника Головного управління ДПС у Вінницькій 

області – Суржиков М.А. та інших виробничих підрозділів. 

 

Немирівський фаховий коледж будівництва, економіки та дизайну 

Підвищення кваліфікації 

Атестовано – 16 осіб. 

Пройшли підвищення кваліфікації педагогічних працівників – 47 осіб. 

Участь у науково-методичних комісіях 

Педагогічні працівники коледжу є членами науково-методичної 
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комісії (підкомісії 131,191,102,185). 

4 викладачі стали членами науково-методичної комісії (підкомісії 

131,191,102,185)  сектору фахової передвищої освіти Науково-методичної 

ради Міністерства освіти і науки України, які займаються розробкою 

стандартів фахової передвищої освіти України, освітньо-професійного 

ступеня – фаховий молодший бакалавр за спеціальностями: 131 Прикладна 

механіка, 185 Нафтогазова інженерія та технологія, 102 Хімія, 161 Хімічні 

технології та інженерія, 162 Біотехнології та біоінженерія. 

Грантова діяльність 

1. Інтерактивна лабораторія проектування  «Smart Class». / 

Кондратова М.В., Яхно Л.С., Дудар Н.О. // Грант з розробки та застосування 

інформаційних та  інноваційних технологій в управлінську діяльність, 

освітній процес та науково-пошукову роботу. м. Вінниця, Департамент 

освіти і науки Вінницької ОДА. 1 квітня 2021р. 

Проєкти та стартапи 

1. Участь у конкурсі Sсience&Business Demo Day 16 грудня 2021 р. / 

Гиренко Ю.В., Яхно Л.С., Кушко С.А., Яхно Ю.В. // Київський національний 

університет імені Тараса Шевченка (червоний корпус), м. Київ, 

вул.  Володимирська, 60. 

2. Участь у конкурсі USF ANNUAL MEETING 2021, 111 startups. 10 

грудня 2021р. / Гиренко Ю.В., Яхно Л.С., Кушко С.А., Яхно Ю.В. // місто 

Київ, вул. Дорогожицька, 3. зала UNIT Verse. 

3. Бізнес-форум IT-Corner 2021 AGRO HACKATHON. 27.10.2021 

/Гиренко Ю.В., Яхно Л.С.// - місто Київ. Комітет аграрної політики та 

продовольства України.  

4. Онлайн тренінг з розвитку креативності, створення стартапів, 

генерування ідей, маркетингу та створення проектів у рамках першої хвилі 

Програми Акселерації GCIP регіонального акселератора інновацій, 

технологій та інноваційних стартапів Івано-Франківської області України 

/Яхно Л.С.// Прикарпатський національний університет імені Василя 
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Стефаника. Місто Івано-Франківськ 2021р. 

5. Участь у конкурсі стартапів Women`s Pitch Day 31.05-11.06. 2021р. 

/Кондратова М.В., Яхно Л.С./ Лего & Еко  цегла/ м. Київ. 

6. Конкурс інноваційних екологічно дружніх стартапів ECO-

FRIENDLY стартап-проєктів. Лего & Еко  цегла. /Кондратова М.В., Гиренко 

Ю.В., Яхно Л.С., Кушко С.А., Яхно Ю.В./ Перший Регіональний акселератор 

GCIP для інновацій, технологій та стартапів, створено в Івано-Франківській 

області, за підтримки Організації об'єднаних націй з промислового розвитку 

(UNIDO). 

7. NATIONALER START-WETTBEWERB IN DER UKRAINE Der 

Gewinner des National Startup Competition in der Ukraine kommt direkt ins 

Finale des University Startup World Cup (USWC) 30.05.2021. Startup Name: 

Lego & Eco BRICK. Участь у національних  стартап змаганнях «Україна 

2021». 30 травня 2021 року. Лего & Еко  цегла. /Кондратова М.В., Гиренко 

Ю.В., Яхно Л.С., Вечірко Л.М., Кушко С.А., Яхно Ю.В./ Громадська 

організація «Стартап Київ». 

Переможці олімпіад, конкурсів 

1. 5 призерів VII Всеукраїнської інтернет-олімпіади з математики «На 

урок» у 2021році.  

Диплом І ступеня – Яхно Юлія, Кушко Світлана (ІІ курс, ОПФ-21 

група);  

Диплом ІІ ступеня – Яхно Юлія, Кушко Світлана, Остапенко Марина (ІІ 

курс, ОПФ -21група).  

2. Один призер Всеукраїнської інтернет-олімпіади «На урок»  з хімії 

03.03.2021р. – Модний Кирило – Диплом ІІ ступеня. 

3. Призери  Всеукраїнського конкурсу з екології «Година Землі», диплом 

І ступеня – Остапенко Марина, Кушко Світлана, Яхно Юлія, Сук Іван, 

Покотило Іван,   Богатир Марина, Гурська Катерина, Подзігун Олександр, 

Шекель Настасія, Савчук Антон; диплом ІІ ступеня – Рибалко Анна, 

Слободянюк Вікторія;  диплом ІІІ ступеня – Гудима Олександр.  



250 
 

4. Всеукраїнський конкурс з хімії «Вода є життя», диплом І ступеня – 

Богатир Марина,  Гурська Катерина, Савчук Антон; диплом ІІ ступеня – 

Шекель Настасія;  диплом ІІІ ступеня – Рибалко Анна, Слободянюк Вікторія. 

5. Студентів Синеньку Аліну, Кахна Артема та Яхно Юлію нагороджено 

почесною грамотою обласної державної адміністрації та Обласної Ради за 

активну участь у розвитку молодіжного руху Вінниччини. 

6. Чемпіони області з легкої атлетики: Кахно Артем. 

7. Перемога в спортивних змаганнях з пауерліфтингу, посіли два І місця, 

одне ІІ місце та два ІІІ місця, м. Вінниця 13 лютого 2021р. 

8. Переможці турніру на кубок міського голови студенти групи Г41 – 

Кахно Артем та Куценко Володимир, групи ЗМ41 Яхно Руслан, 2 жовтня 

2021р. 

9. Командний чемпіонат України з естафетного бігу, студент групи Г41 

Артем Кахно, збірник команди Вінницької області, став переможцем у 

змаганнях з естафетного бігу 4х400м. 9 вересня на НСК « Олімпійський» у 

м. Києві. 

10. Чемпіонат Вінницької обласної з пауерліфтингу серед  юнаків, 

чоловіків та жінок, 27 лютого 2021р. м. Вінниця на стадіоні «Колос». 

Перемогу у категоріях чемпіонату здобули: 

- категорія  105 кг з результатом 425 кг  серед юнаків – Куценко 

Володимир, студент групи Г31 – І місце; 

- категорія  105 кг з результатом  425 кг серед юніорів і чоловіків 

Куценко Володимир, студент групи Г31 – ІІІ місце; 

- категорія  93 кг  з результатом 270 кг серед юнаків Мальований 

В’ячеслав, студент групи Г31  – ІІ місце; 

- категорія  93 кг  з результатом 270 кг серед юніорів та чоловіків 

Мальований В’ячеслав, студент групи Г31 – ІІІ місце; 

- категорія  57 кг  з результатом 112,5 кг серед юніорок та жінок Гелетюк 

Катерина, студентка  групи ЗМ31 – І місце;  
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- категорія  47 кг серед юніорок і жінок Синенька Аліна, студентка групи 

Б31 – І місце серед юніорів та чоловіків Біцен Віктор , студент групи Г21 – І 

місце. 

10. Чемпіонат Вінницької області з класичного віджиму серед усіх 

вікових груп, студентка Б 21 Аліна Синенька, перше місце серед жінок, 

юніорок та дівчат. 5 лютого змагання з пауерліфтингу.  

Участь у конференціях, публікації статей 

1. Кондратова М.В. Концепція інтегрованого розвитку міст: 

європейський досвід та можливості його застосування в Україні /Головня О. 

М., Кондратова М. В.// Економіка, фінанси, менеджмент: актуальні питання 

науки і практики, 2021, № 3. - C.178-194.  індексується в базі даних Index 

Copernicus Value (https://journals.indexcopernicus.com/search/form). 

2. Яхно Л.С. Формування конкурентних переваг ресторанного бізнесу 

в Україні в умовах євроінтеграції /Яхно Л.С., Ставська Ю.В.// Економіка, 

фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2021, № 2. 

індексується в базі даних Index Copernicus Value 

(https://journals.indexcopernicus.com/search/form). 

3. Гиренко Ю.В. Розвиток міжнародних економічних відносин в 

умовах глобалізації /Томашук І.В., Томчук О.Ф., Гиренко Ю.В. //Економіка, 

фінанси, менеджмент: актуальні питання науки і практики, 2021, № 2(56). 

2021. – С.197-212., індексується в базі даних Index Copernicus Value 

(https://journals.indexcopernicus.com/search/form).   

Участь у міжнародних конференціях (4 конференції – 5 учасників). 

Участь у Всеукраїнських конференціях (14 конференцій – 32 учасника). 

Участь в обласних конференціях (3 конференції – 5 учасників). 

Участь у майстер-класі (10 майстер-класів – 52 учасника). 

 

Основні здобутки колективу Технологічно-промислового  

фахового коледжу 

Підвищення кваліфікації 

https://journals.indexcopernicus.com/search/form
https://journals.indexcopernicus.com/search/form
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Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України № 800 від 

21.08.2019 року «Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і 

науково-педагогічних працівників» педагогічні працівники закладів фахової 

передвищої освіти мають можливість щороку проходити підвищення 

кваліфікації за накопичувальною системою.  

На виконання Постанови керівництвом Вінницького національного 

аграрного університету, проректором з науково-педагогічної та навчальної 

роботи Іриною Гунько та Центром підвищення кваліфікації, післядипломної 

освіти та дорадництва ВНАУ започатковано проведення курсів підвищення 

кваліфікації для педагогічних працівників коледжів. За результатами роботи 

курсів підвищення кваліфікації у 2020 та 2021 рр. пройшли 15 викладачів 

коледжу.  

Для викладачів, які здійснюють загальноосвітню підготовку,  

проходження курсів підвищення кваліфікації забезпечується на базі коледжу 

за співробітництва з Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України та Навчально-методичним центром 

професійно-технічної освіти Вінницької області. У 2020 та 2021 рр. 

підвищення кваліфікації пройшли 35 викладачів коледжу. 

Посібники, які видані викладачами 

Протягом 2020-2021 н.р. педагогічним колективом видано 1 

монографію, 11 посібників, 23 навчально-методичних розробок, 28 

методичних рекомендацій та вказівок, забезпечення навчальних  дисциплін 

презентаційними матеріалами – 95%. 

Освітній процес у повному обсязі забезпечений навчально-

методичними матеріалами з кожної дисципліни.  

Педагогічні працівники коледжу є авторами навчальних посібників та 

підручників: 

1. Навчальний посібник з дисципліни "Іноземна мова за професійним 

спрямуванням" для студентів спеціальності 181 «Харчові технології»,      

Мельник Т.А. 
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2. Електронний навчально-методичний посібник «Морфологія сучасної 

української літературної мови», ЗаїкаЛ.С., Сіра Н.В. 

3. Електронний навчально-методичний посібник «GrammarinSongs», 

Кравчук І.Ю., Петрина Ю.О. 

4. Електронний навчально-методичний посібник «Фізика та 

астрономія», Паламарчук С.І. 

5. Електронний посібник-практикум з дисципліни: «Інформатика та 

комп’ютерна техніка»,  Адамчук Н.Б., Гіркова О.В., Кобзар В.М. 

6. Практикум з дисципліни «Німецька мова» для студентів І – ІІ курсів 

закладів фахової передвищої освіти, Шаргородська В.М. 

7. Навчально-практичний посібник з дисципліни «Німецька мова» для 

студентів І – ІІ курсів закладів фахової передвищої освіти, Шаргородська 

В.М. 

8. Електронний посібник-практикум з дисципліни «Інформатика та 

комп’ютерна техніка» для студентів спеціальності 071 «Облік і 

оподаткування», укладачі Адамчук Н.Б., Гіркова О.В., Кобзар В.М. 

9. Практикум з дисципліни «Трудове право» для студентів 

спеціальності 081 «Право», Мрук В.В. 

10. Навчальний посібник «Українська література 60-х років ХХ 

століття», Лавренчук О.В. 

11. Практикум з дисципліни «Українська мова» (Розділ «Фонетика. 

Графіка. Орфоепія. Орфографія».) для підготовки студентів закладів фахової 

передвищої освіти до ЗНО, Каспіч Г.Г. 

12. Навчально-методичний посібник із зарубіжної літератури для 

студентів закладів фахової передвищої освіти «Від далеких епох до пізнього 

романтизму», Заїка Л.С., Биць І.С. 

Видано монографію «Маркетингові аспекти розвитку 

сільськогосподарських підприємств з виробництва біопалив», Гончарук. І.В., 

Логоша Р.В., Семчук І.А. 
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Грантова діяльність  

2020 р. – ІІІ місце у гранті Обласної ради та Облдержадміністрації з 

проектом «ТЕХНОЛОГІЯ BYOD, ЯК ІНСТРУМЕНТ SMART ОСВІТИ»; 

2021 р. – І місце у гранті Обласної ради та Облдержадміністрації з 

проектом «ПСИХОЛОГІЧНО-ПРАВОВИЙ HUB».  

Проєкти та стартапи 

У 2021 р. колектив коледжу приймав активну участь у розробці 

стартапів для участі National Startup Competition Ukraine 2021 та Women’s 

Pitch Day з проєктами «АпіХліб» та «VinSun». 

Переможці олімпіад, конкурсів 

Гордістю коледжу є досягнення і здобутки студентів та педагогічного 

колективу.  

Щорічно студенти ВСП «Технологічно-промисловий фаховий коледж 

ВНАУ» посідають призові І, ІІ та ІІІ місця у ІІІ етапі Міжнародного мовно-

літературного конкурсу імені Тараса Шевченка, в ІІІ етапі ХХ Міжнародного 

конкурсу з української мови імені Петра Яцика.  

У 2020 р. викладачі та студенти взяли активну участь та отримали 

призові місця у IV Міжнародному конкурсі наукових і мистецьких робіт ім. 

В. Маняка та Л. Коваленко, присвяченого Голодомору 32–33 р.р. в Україні.  

Результатом високого рівня професійної майстерності викладачів 

коледжу стали присвоєння «Педагогічного оскару» та І місця у 

Всеукраїнському фаховому конкурсі педагогічної майстерності 

«Педагогічний оскар» серед закладів освіти.  

Значними здобутками та високими результатами відзначились студенти 

коледжу і на спортивній ниві. Систематично студенти коледжу посідають 

призові місця з греко-римської боротьби, бойового самбо, першість у 

Обласних спартакіадах серед аграрних коледжів та технікумів Вінницької 

області. 

Пишається колектив коледжу і перемогами народного ансамблю танцю 

«Ровесник» у мистецьких фестивалях та конкурсах регіонального та 
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Всеукраїнського рівнях. 

Щорічно студенти коледжу беруть активну участь у заходах, 

ініційованих керівництвом Вінницького національного аграрного 

університету: Мистецькому фестивалі «З любов`ю до батьківської землі», 

відзначенні річниць та Днів відкритих дверей у ВНАУ. 

Значна увага в коледжі звернена на організацію та проведення Днів 

відкритих дверей, в ході яких відбувається проведення тематичних 

навчальних заходів, майстер-класів, екскурсій.  

Цьогоріч організація Днів відкритих дверей в коледжі відбувалась в 

дистанційному режимі у форматі відеоконференції між провідними 

фахівцями випускових циклових комісій та майбутніми абітурієнтами в он-

лайн режимі, забезпечуючи реєстрацію на підготовчі курси. 

 Колектив коледжу активно долучається до проведення 

профорієнтаційної роботи серед учнів загальноосвітніх закладів та закладів 

професійно-технічної освіти міста та області. За кожним педагогічним 

працівником закріплений відповідний навчальний заклад. За результатами 

налагодженої співпраці коледжу з освітніми закладами найчисельніший 

показник абітурієнтів серед учнів ЗОШ №26, №21, №33, №23, №15, №18 м. 

Вінниці, ДНЗ Вінницького центру професійної освіти та переробної 

промисловості, Вінницького професійного училища сфери послуг, ЗОШ 

Літинського, Немирівського та Хмільницького районів. Також активно 

рекламується коледж у соцмережах, у газетах та на радіо. 

 

Участь у конференціях, публікації статей 

За ініціативи та сприяння керівництва Вінницького національного 

агарного університету та проректора з наукової  та інноваційної діяльності 

Гончарук І.В. збільшилася кількість публікацій:  

- 3 статті у журналах, що індексуються у наукометричних базах Scopus 

та Web of Science,  

- 35 статтей у фахових виданнях.   
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Педагогічні працівники коледжу систематично беруть участь у 

наукових та науково-практичних конференціях.   

1. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Міжособистісна 

взаємодія. Обмін досвідом», Фонд підтримки інформаційного забезпечення 

Адамчук Н.Б., Сіра Н.В., квітень 2021 р. 

2. Міжнародна науково-теоретична конференція «Граматичні читання – 

ХІ», Донецький національний університет ім. В. Стуса, Биць І.С., Заїка Л.С., 

Каспіч Г.Г., Шевчук Н.С., травень 2021 р. 

3. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні проблеми 

сучасної освіти: реалії та перспективи», Маріупольський фаховий коледж 

ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», Гончарук Г.О., 

Мельник Т.А., травень 2021 р. 

4. Х Міжнародна науково-практична конференція «Інноваційні 

технології в науці та освіті», Міжнародна наукова організація. Горденко 

А.П., Паламарчук С.І., Мельник Т.А., Гайдайчук Н.П., Кашуба М.М., Коваль 

В.С., Мрук В.В.,  Рудзь О.С., Тітенко І.М., Чернюк С.С., Шеремета В.С., 

березень 2021 р. 

5. ІІІ Всеукраїнська науково-методична «Сучасні педагогічні технології 

та інноваційні методики навчання в підготовці фахівців у закладах фахової 

передвищої освіти: досвід, проблеми,  перспективи», Вінницький технічний 

коледж, Горденко А.П., Мельник Т.А., Ровінський К.Б., квітень 2021 р. 

6. Міжнародна наукова конференція «Сучасний педагог та теорія 

підготовки, філологічні диспути та наука про мову», Міжнародний центр 

наукових досліджень, Заєць А.П., лютий 2021 р. 

7. Інтернет-конференція «Сучасні інтернет-ресурси для організації 

ефективного навчання», Кобзар В.М., квітень 2021 р. 

8. Всеукраїнська міждисциплінарна науково-практична конференція 

«Наукові та освітні трансформації в сучасному світі», Науково-освітній 

інноваційний центр суспільних трансформацій, Морозова О. М., липень 

2021р. 
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9. Міжнародна науково-практична конференція «Науковий простір 

Європи», Вінницький кооперативний інститут, Морозова О.М., квітень 

2021р. 

10. Обласна науково-практична конференція «Технічна творчість 

студентів як засіб формування конкурентоспроможного фахівця», ВСП 

«ВТЕФК КНТЕУ», Потерлевич Н.Ф., Тузова С.Д., березень 2021 р. 

11. ІІІ Міжвузівська науково-практична конференція «Інноваційні 

напрями розвитку вітчизняних харчових технологій та готельно-

ресторанного бізнесу», ВСП ВТЕФК КНТЕУ, Вишневьска І.Б., Потерлевич 

Н.Ф., Тузова С.Д., грудень 2021 р. 

12. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Легкий старт 

навчального року. Актуальні питання та нові можливості», «Рух Освіта», 

Маліцька Л.М., вересень 2021 р. 

13. Міжнародна наукова онлайн конференція «Професійний розвиток 

учителів: досвід і поради», Адамчук Н.Б., серпень 2021 р. 

14. ІІ Міжнародна науково-технічна конференція «Перспективи 

розвитку машинобудування та транспорту», Репінський С.В., травень 2021 р. 

15. Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні питання 

методики викладання загальноосвітніх дисциплін в умовах реформування 

ЗФПО», Спілка голів обласних рад директорів закладів фахової передвищої 

освіти України Київський фаховий коледж електронних приладів, Заєць А.П., 

Лавренчук О.А., листопад 2021 р. 

16. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та 

практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції 

тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції», ВНАУ, Будяк 

Р.В., Велічко В.А., Немеровська Н.В., Потерлевич Н.Ф., Храновська Ю.Ю., 

Фабіянська О.,  листопад 2021 р. 

17. Всеукраїнська науково-практична конференція «Обіг земель 

сільськогосподарського призначення та земельна децентралізація», ВНАУ,  

Семчук І.А.,  Тітенко І.М., Гайдайчук Н.П.,  Мрук В.В., Шаповалова О.Г., 
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Коваль В.С., Альбертович Ю.П., Рудзь О.С., Вільчинська Н.Л., травень 2021 

р. 

18. Всеукраїнська науково-практична конференція «Асоціація Україна – 

ЄС: фінансові, облікові та контрольно-аналітичні аспекти», ВНАУ, 

Вільчинська Н.Л., Абрамович В.В., жовтень 2021 р. 

 

Співпраця з провідними підприємствами та господарствами 

З метою якісної підготовки фахівців у коледжі налагоджено співпрацю 

з провідними підприємствами Німеччини, Данії: «Alffain», «Danenberg». У 

2019 – 54 студенти коледжу пройшли практичне навчання за кордоном. За 

сприяння проректора Вінницького національного аграрного університету 

Лутковської Світлани Михайлівни налагоджено співпрацю з міжнародними 

організаціями практик за кордоном: Міжнародний інформаційний центр,  

WorkAdvice - Міжнародна компанія з працевлаштування і організації 

проходження стажування в Данії. 

Започатковано участь студентів ВСП «Технологічно-промисловий 

фаховий коледж ВНАУ» у міжнародній програмі стажування англо-німецької 

багатонаціональної компанії подорожей та туризму TUI Group. 

За звітний період налагоджено співпрацю з провідними 

підприємствами регіону та розширено бази практик: ТОВ «ЛЮСДОРФ», 

ТОВ «Азорель», ТОВ Жмеринський м'ясокомбінат, ТОВ Хмільницький завод 

сухого знежиреного молока «Молочний візит», ПРАТ Хмельницька 

маслосирбаза. Результатом співпраці навчального закладу з провідними 

виробниками харчової продукції регіону, такими як: ТОВ «Жмеринский 

м’ясокомбінат», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат», ТОВ «Гайсинський 

молокозавод», ПП «Гайсин-м’ясокомбінат» є залучення спонсорської 

допомоги на розвиток коледжу у вигляді  закупівлі  обладнання харчової 

промисловості для спеціалізованих навчальних аудиторій та лабораторій, 

забезпечення виробами м’ясної та молочної продукції для проведення 

тематичних навчальних заходів, майстер-класів, днів відкритих дверей у 
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навчальному закладі. 

Відповідно до плану роботи коледжу працювала Служба з 

працевлаштування студентів і випускників. 

 

Основні здобутки колективу Чернятинського фахового коледжу 

Підвищення кваліфікації 

1. Вінницький національний 

аграрний університет. Центр 

підвищення кваліфікації, 

післядипломної освіти та 

дорадництва за програмою 

«Діджиталізація освітньої 

діяльності. Педагогічні  практики» 

– 15 викладачів спеціальних 

дисциплін, квітень 2021 р. 

2. Вінницький національний аграрний університет – стажування на 

кафедрах університету – Стефанішен М.В., Трач С.В., Ільющенкова О.В., 

Мельник Ю.А., жовтень 2021 р. 

3. Стажування у фермерських господарствах: 

- ФГ «Кулик АГРО» – Яцковський В.І., Грицун А.В., жовтень 2021 р. 

- ФГ «Стріла» – Мельник Ю.А., Мельник А.Л., Кордонський В.А., 

листопад 2021 р. 

4. НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, ПК голів циклової комісії 

«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» – 

Матеуш І.М., лютий 2021 р. 

5. НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, ПК заступників 

директорів з навчальної роботи «Ефективне управління освітнім процесом» – 

Білоус В.І., березень 2021 р. 

6. НМЦ вищої та фахової пердвищої освіти, онлайн-курс 

«Проєктування електронних освітніх ресурсів» – Білоус В.І., листопад 2021 р. 
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7. НМЦ вищої та фахової передвищої освіти, ПК голів циклової комісії 

«Інноваційна педагогічна діяльність у закладах фахової передвищої освіти» – 

Матеуш І.М., лютий 2021 р. 

8. ТОВ «Академія цифрового розвитку», курс «Цифрові інструменти 

GOOGLE для організації ефективного зворотнього зв’язку між учасниками 

освітнього процесу під час дистанційного навчання» (Кучерявий В.П., 

Білоус В.І., Коломієць С.І., Гук Л.П., Шульган М.Я., Шульган В.В., Малюта 

А.А., Малюта В.Ф., Бардюк В.В., Присяжнюк О.В., Шпіганєвич А.П., 

Ільющенкова О.В., Волкотруб А.О.), січень 2021 року. 

9. ТОВ «Академія цифрового розвитку», курс «Цифрові інструменти 

GOOGLE для закладів вищої фахової передвищої освіти» – Ільющенкова 

О.В., Підгаєць Л.В., жовтень 2021 р. 

10. Онлайн-курс на освітній платформі «Соціальна перспектива», 

Вінницький соціально-економічний інститут «Відкритий міжнародний 

університет розвитку людини «Україна» за програмою «Інновації та кращі 

практики у роботі  викладача-2021» – Матеуш І.М., Мельник Ю.А., 

Мельник А.Л., квітень 2021 р. 

11. Участь в обласних методичних об’єднаннях – 63 сертифікати 

(адміністрація коледжу, викладачі загальноосвітньої підготовки, викладачі 

спеціальних дисциплін).  

12. Підвищення кваліфікації на освітніх платформах «Всеосвіта», «На 

Урок» – 35 сертифікатів. 

13. Виступи педагогічних працівників коледжу з доповідями щодо 

покращення роботи під час дистанційного навчання. Презентація власного 

досвіду роботи на обласному рівні:  Шульган М.Я. «Підходи до формування 

фахових компетенцій з навчальної практики «Інформаційні системи і 

технології в обліку»  за дистанційною формою навчання», Білоус В.І. 

«Актуальні проблеми методики викладання іноземної мови. Інтерактивне 

навчання».  

Методичні розробки педагогічних працівників пройшли апробацію у 
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трьох навчальних закладах Вінницької області.  

14. Обмін досвідом на обласному методичному об’єднанні заступників 

директорів з навчальної роботи на тему: «Впровадження інноваційних 

технологій в освітній процес», презентувала Валентина Білоус. Досвід 

рекомендовано для впровадження в закладах фахової передвищої освіти 

Вінницької області. 

15. Робота в комісії  Міністерства освіти і науки України викладача 

коледжу Матеуш І.М., участь у роботі науково-методичної комісії сектору 

фахової передвищої освіти науково-методичної ради МОН України 

підкомісії 071 «Облік і оподаткування». Комісія займається розробкою 

стандарту фахової передвищої освіти. 

16. У 2021 році атестувалися 16 працівників коледжу: із них 13 

викладачів та 3 працівники бібліотеки. Семи викладачам підтверджено 

кваліфікаційні категорії  та педагогічні звання, трьом викладачам 

Департамент освіти та науки Вінницької області присвоїв кваліфікаційну 

категорію «Спеціаліст вищої категорії». 

17. Викладачі Інна Крук, Наталія Кізян здобули ступінь магістра 

спеціальності «Садово-паркове господарство» у Вінницькому національному 

аграрному університеті. 

18. Викладач економічних дисциплін Марія Шульган вступила на 

навчання до аспірантури Вінницького національного 

аграрного університету за спеціальністю «Облік і 

оподаткування». 

Посібники, які видані викладачами 

1. Англійська мова за професійним 

спрямуванням: навчальний посібник з іноземної 

мови для студентів економічних спеціальностей 

(Кравець Р.А., Білоус В.І.). Посібнику надано гриф 

Вінницького національного аграрного університету. 

2. Патент на корисну модель  №146813 «Коток універсальний 
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віброгідроударний», зареєстрований в Державному реєстрі України корисних 

моделей 17.03.2021 р. Винахідники: Шоп’як Б.Я., Стефанішен М.В., Білоус 

Д.А., Грабік В.М., Бекас О.Р., Овсяний А.Ю. 

Проєкти та стартапи 

За підтримки керівництва Вінницького національного аграрного 

університету коледж взяв участь у двох всеукраїнських стартапах: 

1. Стартап «Modern beehive», який пройшов до фіналу проєкту 

Women’s Pitch Day та ввійшов  у ТОП-10 та посів 5 позицію. Команда: Ящук 

Ольга, Білоус Валентина, Скрипник Сергій, Стасюк Софія. 

2. Стартап-проект «Питний мед – напій довголіття», який був 

представлений у рамках першої хвилі Програми Акселерації GCIP 

регіонального акселератора інновацій, технологій та інноваційних стартапів 

Івано-Франківської області. Команда: Скрипник Сергій, Білоус Валентина, 

Салюк Олександр, Стасюк Софія. 

          

 

Переможці олімпіад, конкурсів 

1. Студентам коледжу спеціальності «Агрономія» Анні Олійник та 

Олексію Губчакевичу призначена стипендія Президента України за відмінні 

успіхи у навчанні, активну громадську життєву позицію, участь у заходах 

всеукраїнського рівня. 

2. Студенту коледжу спеціальності «Агроінженерія» Артему Овсяному 

призначена стипендія Верховної Ради України за відмінні успіхи у навчанні, 
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активну громадську життєву позицію, участь у заходах всеукраїнського 

рівня. 

3. Студентка 3 курсу спеціальності «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» Валентина Бігас нагороджена відзнакою 

Президента університету за відмінні успіхи у навчанні. 

4. Студенти коледжу отримали відзнаку президента Вінницького 

національного аграрного університету Григорія Миколайовича Калетніка за 

участь в онлайн-фестивалі «З любов’ю до батьківської землі»:  

- Андрій Совранський, Олена Довгань – бальна хореографія; 

- Аліна Лазнюк, Анна Кудрявська – естрадний спів;  

- Денис Юрченко – театральне мистецтво. 

5. Педагогічний колектив коледжу нагороджений Почесною грамотою 

за зайняте друге місце у святкуванні 39-ї річниці заснування Вінницького 

національного аграрного університету. 

6. Заступник директора з навчальної роботи Білоус Валентина Іванівна 

занесена на Дошку пошани Вінницького національного аграрного 

університету. 

7. Педагогічні працівники коледжу Кострич Світлана Федорівна, 

Мельник Андрій Леонідович, Дячок Людмила Петрівна нагороджені 

Почесними грамотами Вінницького національного аграрного університету. 

8. Завідувач навчально-виробничою практикою Інна Крук нагороджена 

Почесною грамотою Вінницької обласної державної адміністрації. 

9. Студенти коледжу Губчакевич Олесій, Бігас Валентина взяли участь 

у XXII зльоті лідерів АПК XXI століття, де виступали з доповідями, які 

включені до збірника учасників зльоту. 

10. Студент коледжу Денис Юрченко взяв участь у Всеукраїнській 

онлайн-естафеті «Ми – нащадки  козацького роду». 

11. Студенти коледжу другого, третього курсів спеціальності «Облік і 

оподаткування» взяли активну участь у Міжнародній кампанії з фінансової 

обізнаності «Всесвітній тиждень грошей», за що нагороджені Подякою. 
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12. Студентка коледжу Олеся Плешко нагороджена грамотою за 

активну участь у Всеукраїнському відкритому онлайн-марафоні з української 

мови ім. П.Яцика. 

13. Студент коледжу Сергій Севастьянов нагороджений грамотою за 

активну участь в обласній олімпіаді  з англійської мови: «Творчий конкурс: 

Світ мов та мови світу». 

14. Студент коледжу Владислав Мельник відзначений сертифікатом за 

участь у Всеукраїнській науковій конференції для творчої молоді 

«Перспектива-2021». 

15. Студент коледжу Олександр Петровський відзначений 

сертифікатом за участь у Всеукраїнській студентській науково-практичній 

інтернет-конференції  «Наука, освіта і суспільство очима молодих». 

16. Студенти коледжу Христина Рейпаші, Женя Іванцова відзначені 

сертифікатами за успішне завершення програми «UGEN Challege IT». 

17. Студенти коледжу Анна Олійник, Валентина Бігас, Денис Юрченко, 

Тетяна Комендра, Олеся Плешко успішно пройшли курс «SKILLS LAB: 

УСПІШНА КАР’ЄРА, за що отримали відповідні сертифікати. 

18. Студенти коледжу Артем Овсяний, Василь Грабік є співавторами 

патенту «Коток універсальний віброгідроударний». 

19. Члени студентської ради коледжу Аліна Лаута, Олеся Плешко 

обрані делегатами до студентської ради Вінниччини, де Аліну Лауту обрано 

секретарем Студентської ради Вінниччини. 

20. Студенти коледжу є активними учасниками спортивних змагань 

районного та обласного рівнів, на яких займали призові місця: 

- ІV відкритий кубок  Жмеринського району з баскетболу серед юнаків 

пам’яті Тараса Шпіганєвича (I місце); 

- Обласна аматорська ліга з волейболу (жіноча та чоловіча команди – I 

місце); 

- спортивна естафета за програмою урочистостей 39-річчя Вінницького 

національного аграрного університету (участь команд). 
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21. Студенти коледжу взяли участь у фінальних змаганнях з греко-

римської боротьби за програмою обласної Спартакіади закладів фахової 

передвищої  освіти (технікуми, коледжі), де зайняли V місце. 

22. Збірні команди юнаків та дівчат з настільного тенісу стали 

учасниками фінальних змагань з настільного тенісу за програмою обласної 

Спартакіади закладів фахової передвищої освіти (технікуми, коледжі). 

23. Збірна команда коледжу з шахів взяла участь у фінальних 

змаганнях з шахів за програмою обласної Спартакіади закладів фахової 

передвищої  освіти (технікуми, коледжі), де посіла VІІІ місце. 

Майстер-класи, форуми, семінари 

1. Онлайн-форум на базі освітньої платформи «4 PEOLE» Української 

Федерації Інформатики та ВГО «Українська асоціація фахівців з 

інформаційних технологій» (Шульган В.В.), м. Київ, 25 січня 2021 р. 

2. Онлайн-проєкт UGEN Challege IT. Захід проходив з використанням 

Innovation modern technologies (IT) для майбутнього спеціаліста-економіста 

(керівник – Білоус В.І. студенти – Рейпаші Христина, Іванцова Женя), 15 

березня 2021 р.  

3. Круглий стіл завідувачів відділень ветеринарної медицини та 

технології виробництва і переробки продукції тваринництва «Стандарти 

ВФПО.  Формування комплексу методичного забезпечення занять.  

Складання навчальних планів на 2021-2022 н.р.;  незалежне тестування» 

(Горячий В.А.), НМЦ ЗФПО, 17 березня, 2021 р. 

4. Семінар «Формування практичних навичок у студентів на заняттях 

загальнотехнічних дисциплін (Мельник Ю.А., Крешун А.І., Ільющенкова 

О.В.). 

5. Всеукраїнський науково-практичний онлайн семінар «Мовою барв, 

орнаменту і крою. Український традиційний одяг як відображення культури, 

традицій та історії вашого краю» (Волкотруб А.О.), НМЦ вищої і фахової 

передвищої освіти, Київ, 7 квітня 2021 р.; 

6. Майстер-клас «Підвищення якості організації освітньої діяльності 
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закладу освіти шляхом розгортання  єдиного освітнього середовища  Google 

Work-Space for Education (G Suite For Education) використання сервісів та 

цифрових технологій Google» (Білоус В.І.), Вінниця, 23 квітня 2021 р. 

7. Майстер-клас «Інклюзивна складова в діяльності викладача закладу 

ФПО» (Білоус В.І.), Вінниця, 23 квітня 2021 р. 

8. Майстер-клас «Організація онлайн оцінювання здобувачів освіти за 

допомогою сервісу wordwall.net», (Білоус В.І.), Вінниця, 23 квітня 2021 р. 

 

9. Майстер-клас на тему: «Організація дистанційного навчання в 

закладах фахової передвищої освіти за допомогою віртуальної дошки (padlet, 

jamboart)» (Волкотруб А.О.,  Коломієць С.І.), Вінниця, 23 квітня 2021 р. 

10.Міжнародна кампанія з фінансової обізнаності «Всесвітній тиждень 

грошей» (Global Money Week 2021) за підтримки Національного банку 

України (Матеуш І.М., Дячок І.Й., Пиндик М.В., Новотна Н.М., Шульган 

М.Я., Крук І.М., студенти 2,3 курсів спеціальності «Облік і оподаткування), 

22-26 березня 2021 р.; 

11. Методичні семінари за темами: «Психолого-педагогічні особливості 

дистанційного навчання», «Джерела фінансування наукових проєктів», а 

також  фінансовий турнір для студентів, які проводив Університет державної 

фіскальної служби України (Матеуш І.М., Дячок І.Й., Пиндик М.В., Новотна 

Н.М., Шульган М.Я., Крук І.М., Бардюк В.В.,студенти 2,3 курсів 

спеціальності «Облік і оподаткування), 24 березня 2021 р. 

12. Форум «Соціальна перспектива» за підтримки Вінницького 
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соціально-економічного інституту ЗВО Відкритий міжнародний університет 

розвитку людини «Україна» - «Інновації та кращі практики у роботі 

викладача – 2021». (Стасюк С.А.), 18 квітня 2021 р. 

Участь у конференціях, публікації статей 

1. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Застосування IT-

технологій, онлайн сервісів під час побудови освітнього процесу» (Білоус 

В.І.), Київ, 29-30 січня 2021 року; 

2. Всеукраїнська наукова онлайн конференція «Формування 

компетентностей педагога та технологій навчання» (Білоус В.І.), Київ,  15 

березня 2021 року; 

3. II Всеукраїнська науково-методична конференція «Сучасні 

педагогічні технології та інноваційні методи навчання в підготовці фахівців у 

закладах фахової передвищої освіти: досвід, проблеми, перспективи» (Білоус 

В.І., Волкотруб А.О., Коломієць С.І., Матищук С.В., Трач С.В., Ільющенкова 

О.В., Ящук О.М., Ящук І.І.), ВТК, Вінниця, 22-23 квітня 2021 року; 

4. Всеукраїнська наукова конференції для творчої молоді 

«Перспектива-2021» (студент – Мельник Владислав, керівник – Матищук 

С.В.), 26 квітня 2021р.  

5. Обласна науково-практична конференція «Технічна творчість 

студентів, як засіб формування конкурентно-спроможного фахівця». 

Доповідь на тему: «Універсальний мобільний оприскувач» (Шоп’як Б.Я.), 

вересень 2021 р. 

6. Всеукраїнська науково-практична конференція «Асоціація Україна – 

ЄС: фінансові, облікові та контрольно-аналітичні аспекти» (Шульган М.Я., 

Новотна Н.М., Бардюк В.В.), ВНАУ, 7-8 жовтня 2021 р.  

7. Всеукраїнська науково-практична конференція  «Інноваційні підходи 

та цифровізація  агропромислової  інженерії в умовах сталого розвитку» 

(Мельник Ю.А.), ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» 

ВНАУ, 27-28 жовтня 2021 р. 

8. V Міжнародна науково-практична конференція “MODERN 
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DIRECTIONS OF SCIENTIFIC RESEARCH DEVELOPMENT” (Білоус В.І., 

Чернега В.С.), Чикаго, США, 28-30 жовтня 2021 р. 

9.  Всеукраїнська студентська науково-практична інтернет-конференція  

«Наука, освіта і суспільство очима молодих». (студент – Петровський 

Олександр, керівник – Стасюк С.А.), 09 листопада 2021 р.  

10. Всеукраїнська науково-практична конференція «Теоретичні та 

практичні проблеми забезпечення якості та безпечності продукції 

тваринництва і харчової галузі у контексті євроінтеграції» (15 викладачів), 

ВНАУ, 25–26  листопада 2021 р. 
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11. ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Показники економічної ефективності (зменшення витрат, показники 

фінансового добробуту, диверсифікація джерел доходу) 

 

Одним із найважливіших стратегічних напрямів системи управління 

закладом вищої освіти є формування ефективного механізму фінансового 

менеджменту. Співвідношення одержаних соціально-економічних 

результатів діяльності закладу освіти (досягнення запланованих цілей, 

підвищення економічності та продуктивності діяльності, високі фінансові 

результати, соціальний розвиток колективу) і використання ресурсів 

(матеріальних, трудових, фінансових) є основою для визначення економічної 

ефективності діяльності Вінницького національного аграрного університету 

для забезпечення високого рівня підготовки кадрів, яких потребує 

національна економіка, та які мають бути конкурентоспроможними на 

світовому ринку праці. 

Протягом фінансового року бухгалтерська служба та планово-

фінансовий відділ університету забезпечують збалансоване планування та 

виконання фінансового плану університету за доходами і видатками 

загального та спеціального фондів бюджету за п’ятьма відкритими кодами 

програмної класифікації видатків і кредитування державного бюджету. 
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Відповідно до витягу з річного розпису асигнувань державного 

бюджету, загальна сума коштів, затверджених кошторисом у минулому році 

за програмою підготовки кадрів у Вінницькому національному аграрному 

університеті та 5-ти структурних підрозділах-коледжах, становить 270 млн  

934 тис. 997 грн, в тому числі за загальним фондом 191 млн 006 тис. 427 грн і 

79 млн. 928 тис. 570 грн. за спеціальним фондом. За бюджетною програмою 

«Виплата академічних стипендій студентам вищих навчальних закладів» 

передбачено річні асигнування у сумі 28 млн 713 тис. 842 грн. Обсяг 

бюджетних асигнувань за програмою «Наукова та науково-технічна 

діяльність закладів вищої освіти та наукових установ»  становить 1 млн 987 

тис. 426 грн.  

 

 

Вимогами сьогодення для навчальних закладів є різноманітність 

джерел фінансування, диверсифікація доходів. Очевидно, що значну роль для 

ЗВО відіграють власні надходження у вигляді плати за освітні послуги, які 

мають постійний характер.  У структурі власних надходжень найбільшу 

питому вагу складають плата за навчання та інші освітні послуги (72,84 % 

загального обсягу надходжень). Частка доходів від виробничої діяльності 

складає близько 27,04%. Решта – доходи від реалізації майна та оренди 

тимчасово вільних приміщень. 

Значні зрушення відбуваються в обсягах фінансового забезпечення 

наукової роботи університету. Динаміка обсягів фінансування наукових 

досліджень та розробок за бюджетною програмою 2201040 «Наукова і 

Платні послуги 
72,84% 

Виробничо-
господарська д-
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Оренда 
0,12% Реалізація 

0,01% 

Обсяг надходжень спеціального фонду 2021 року 
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науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ» 

наразі є позитивною, що є наслідком значних зусиль керівництва та 

науковців університету, оскільки збільшення обсягів доходів спеціального 

фонду університету за рахунок виконання науково-дослідних робіт та 

надання наукових послуг в нинішньому законодавчому полі є чи не 

найважливішим фактором для формування фінансової безпеки сучасного 

університету.  

Відповідно до Рішення міської ради від 25.06.2021 № 460 «Про 

внесення змін та доповнень до Програми економічного й соціального 

розвитку Вінницької міської територіальної громади на 2021 рік, 

затвердженої рішенням міської ради від 24.12.2020 № 51» з міського 

бюджету для створення співпраці університету з Міністерством закордонних 

справ Франції та м. Діжон Агрохабу на базі Вінницького національного 

аграрного університету виділено кошти в сумі 1211021,20 грн для 

проведення ремонтних робіт в приміщеннях університету, придбання 

обладнання, комп’ютерної техніки, меблів та канцтоварів. 

Наразі в університеті виконуються чотири науково-дослідні роботи, які 

фінансуються з державного бюджету (0119U100786 Розробка новітньої 

концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення 

енергетичної автономії аграрних підприємств; 0120U102034 Розробка 

методів удосконалення технології вирощування зернобобових культур з 

використанням біодобрив, бактеріальних препаратів, позакореневих 

підживлень та фізіологічно-активних речовин; 

0121U10944 Розробка комплексу енергоефективного і 

ресурсоощадного обладнання та перспективних технологій годівлі 

сільськогосподарських тварин АПК України та 0121U109443 Розробка 

концепції забезпечення енергетичної безпеки та енергоефективності як 

пріоритетних напрямів сталого розвитку сільських територій) та більше 

десятка госпдоговірних тематик, що забезпечують постійні надходження від 

підприємств. 
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Зростання величини показників фінансування за спеціальним фондом 

досягнуто за допомогою активного та систематичного залучення 

підприємницького сектору до фінансування наукових проєктів шляхом 

провадження прикладних досліджень та розробок, які є пріоритетними для 

підприємств регіону, з урахуванням особливостей функціонування в аграрній 

сфері. Крім того, у структурі отримання доходів від наукової діяльності 
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з’явилися нові ланки, зокрема у вигляді доходів від продажу авторських прав 

і ліцензій.  

Для забезпечення досягнення показників економічної ефективності 

університетом проводиться постійний моніторинг обсягів споживання 

комунальних послуг, які в структурі видатків згідно з кошторисом займають 

другу позицію (10% від загального обсягу по загальному фонду і 12% по 

спеціальному). Відтак, у 2021 році, порівняно з 2020, споживання 

електроенергії збільшилося на 33,769 МВт, або на 2,62 %. Обсяг 

використаної теплової енергії для гарячого водопостачання  збільшився  на 

59,5 %; холодного водопостачання зменшився на 16 %; гарячого 

водопостачання зменшилось на 12 %, водопостачання збільшився на 0,4 %. 

Для вирішення проблеми забезпечення економічної ефективності 

університету відбувається постійний пошук шляхів та методів матеріального 

стимулювання науково-педагогічного та допоміжного персоналу з метою 

активізації роботи, спрямованої на пошук шляхів підвищення надходжень та 

зменшення витрат навчального закладу. Відтак, за останніх три роки завдяки 

зваженій соціально-орієнтованій політиці закладу відбулося зростання 

середньомісячного розміру видатків на одного науково-педагогічного 

працівника на 36%. Таке підвищення забезпечено переважно власними 

силами університету, оскільки обсяг фінансування оплати праці із загального 

фонду державного бюджету за останній рік зріс на 12%. 
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Цей напрям забезпечення фінансового добробуту працівників стимулює 

до активної творчої праці, посилення ефективності виробництва і 

продуктивності праці, прискорення впровадження досягнень науки і техніки, 

наукової організації праці, передового досвіду у навчальний і науковий 

процес, економію трудових і матеріальних ресурсів та соціального захисту 

працівників університету. 

Науково-педагогічні працівники забезпечують ефективну діяльність 

університету, його конкурентоздатність та формують імідж закладу, тому 

викладацький склад розглядається як найбільш значуща частина його 

активів.  

Станом на 31.12.2020 кількість штатних науково-педагогічних 

працівників університету становлять 305 осіб, з них  188 осіб мають 

науковий ступінь кандидата наук, 37 доктори наук, 145 осіб мають вчене 

звання доцента і 24 особи – звання професора. Крім того, в університеті 

працюють 24 педагогічних працівники, в тому числі методисти вищої 

категорії, які забезпечують необхідні умови для постійного підвищення 

професійної компетентності викладачів, забезпечення проходження курсів 

підвищення кваліфікації, створення організаційних умов для розвитку в 

університеті інноваційного освітнього середовища, упровадження інновацій, 

ефективного педагогічного досвіду з питань реалізації прогресивних ідей у 

процесі організації навчально-наукової діяльності студентів та аспірантів. 

 

 

Стан готовності матеріально-технічної бази університету, його 

структурних підрозділів за 2021 рік 

Центр Адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності 

університету є об’єднанням структурних підрозділів, відповідальних за 

господарське забезпечення навчального процесу, безперервну роботу 

інженерних систем та обладнання. 



275 
 

До складу ЦГР та виробничої діяльності входять: інженер з ремонту та 

експлуатації  будівель і споруд, головний механік (водопостачання та 

теплопостачання, газопостачання), МТС «Модуль» (автомобільне 

забезпечення), головний енергетик (енергопостачання), відділ матеріально-

технічного забезпечення,  навчальні корпуси: № 1, № 2 , № 3, № 4, № 5, 

студентські гуртожитки: № 1, № 2, № 3, № 4, МТС «Модуль», гаражі, склади,  

ангари. 

У прямому підпорядкуванні заступника проректора – директор 

студмістечка, керівники всіх відділів, служб, коменданти навчальних 

корпусів і студентських гуртожитків. Результатом плідної роботи 

адміністративно-господарської частини Університету є своєчасно 

підготовлені аудиторний фонд, гуртожитки, ботанічний сад, спортивні 

майданчики – уся інфраструктура навчального закладу. Загалом 

господарську частину Університету обслуговує більше 100 працівників, які 

успішно вирішують проблеми експлуатації будівель, систем холодного та 

гарячого водопостачання, опалення, наводять лад у навчальних корпусах та 

гуртожитках, на території та у парковій зоні ботанічного саду. 

Адміністративно-господарська частина співпрацює з деканатами, 

навчальними та науковими відділами, бухгалтерією, відділом кадрів і 

громадськими організаціями  закладу. В університеті постійно проводиться 

належна робота щодо покращення і зміцнення матеріально-технічної бази та 

створено відповідні умови для роботи закладу. Заняття проходять у зручних 

облаштованих приміщеннях. Та за всім цим буденним “побутом” стоїть 

повсякчасна клопітка робота центру адміністративно-господарської роботи 

та виробничої діяльності, спрямована на утримання наявної матеріально-

технічної бази в нормальному експлуатаційному стані й наступний її 

розвиток з метою створення нормальних умов для забезпечення навчальної, 

наукової діяльності, створення відповідних соціальних умов для студентів і 

співробітників університету. 
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В університеті з року в рік ведеться системна робота із забезпечення 

безперебійної експлуатації систем водо- й енергопостачання, утримання 

навчальних і житлових площ в належному санітарному стані, проведення 

профілактичних та планових ремонтів інженерних мереж, приміщень 

навчальних корпусів та гуртожитків.  

Центр адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності 

є важливим структурним підрозділом, який спрямовує свої зусилля на 

утримання наявної матеріально-технічної бази в нормальному 

експлуатаційному стані та подальший її розвиток. ЦАГР організовує свою 

роботу на основі персональної відповідальності посадових осіб центру за 

стан справ на дорученій ділянці роботи, виконання ними певних завдань і 

функцій. Персональна відповідальність поєднується з колегіальним 

обговоренням питань, що входять до компетенції центру. 

В основу роботи центру АГР та виробничої діяльності покладені плани 

ремонтних робіт. Проводяться роботи для забезпечення своєчасного початку 

нового навчального року та опалювального сезону у встановлені терміни. 

Значні зусилля спрямовуються на економне та ефективне використання 

енергоресурсів. Адже питання енергозбереження та запровадження 

енергоощадних технологій є пріоритетним завданням розвитку матеріально-

технічної бази університету. Розробляються та впроваджуються заходи щодо 

скорочення енергоспоживання, оскільки їх реалізація є важливим чинником 

на шляху ефективного використання енергетичних ресурсів та економії 

коштів. 

Загальна площа навчальних корпусів університету становить – 29828,6 

м
2 
(відповідно до витягів), а гуртожитків – 17771,1 м

2 
(відповідно до витягів). 

На балансі університету є паркові зони, сотні метрів зовнішніх 

інженерних мереж, елементи благоустрою. 

Неможливо уявити територію університету без упорядкованих клумб, 

газонів, зелених насаджень. Добре спланована, озеленена й упорядкована 

територія сприяє естетичному, екологічному вихованню особистості. 
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Тому доброю традицією в університеті стало проведення на початку 

весни, у березні-квітні, щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», 

що відображає активну життєву позицію і прагнення не на словах, а на ділі 

дбати про благоустрій та чистоту території університету та прилеглих 

територій. Наведення порядку – важлива і відповідальна громадська позиція, 

адже спільними зусиллями робиться добра справа, від цього залежить 

здоров’я та благополуччя майбутніх поколінь. 

 

       

Благоустрій території університету 

         

Благоустрій території університету 

Силами працівників ботанічного саду, садівників та інших працівників 

центру АГР та виробничої діяльності,  очищено територію університету і 

прилеглі території від сміття та бруду, пофарбовано лавки та паркани, 

повапновано бордюри, дерева. Виконано омолоджувальну обрізку дерев. 

Протягом весняно-літнього періоду садівниками центру АГР та виробничої 
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діяльності за допомогою працівників ботанічного саду розбито та 

упорядковано клумби перед навчальними корпусами та гуртожитками. 

Ґанки та площі перед навчальними корпусами та гуртожитками 

прикрашені композиціями живих квітів. Постійно проводиться викошування 

газонів, скверів та прилеглої території. 

Значна увага приділяється виконанню екологічної програми: збір і 

вивіз побутових відходів, пластикових відходів, утилізація відпрацьованих 

люмінісцентних ламп. 

Проводяться обстеження технічного стану будівель і споруд, особлива 

увага звертається на забезпеченість приладами опалення, ефективність їх 

роботи, рівень протипожежного захисту, забезпеченість первинними 

засобами пожежогасіння, технічну відповідність електромереж та 

електроустаткування вимогам норм і правил їх безпечної експлуатації. 

Кожного року згідно з матеріалами обстеження будівель та споруд  

відділами головного механіка, головного енергетика, інженера по 

експлуатації будівель та споруд розробляються плани проведення поточних 

ремонтів та заходи з ліквідації аварійних ситуацій на об’єктах університету, а 

також підготовка до роботи у зимовий період. 

Відділом головного механіка виконано наступні роботи: 

  

Заміна сантехнічних приладів у 

санвузлах гуртожитку 

Заміна трубопроводу гарячого 

водопостачання 

- гуртожиток №4 – проводиться  заміна застарілого сантехнічного 

обладнання (унітази) та запірної арматури; на каналізаційному стояку 



279 
 

замінено унітази, шланги. Ведеться ремонт стояків. Проведено прочистку 

каналізаційної мережі та колекторів. 

     
 

     

Ремонт та заміна труб водопостачання в гуртожитку №4 

 

- територія університету – виконуються усунення проривів на трасах 

водопостачання, проводиться прочищення систем каналізаційних мереж у 

навчальних корпусах та гуртожитках, налагоджено систему поливу для 

догляду за клумбами, газонами, експозиційними ділянками протягом 

весняно-літнього періоду. Фарбування лавок та огородження на території 

університету.  

Проведено заміну насосного агрегату в водонапірній вежі.  

Проведено ремонт аварійної мережі гарячого водопостачання 

(зворотній трубопровід) до гуртожитку №2, та до гуртожитку №4. 
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Проведено ремонт аварійної мережі холодного  водопостачання до 

гуртожитків № №2, 4. 

Проведено ремонт аварійної мережі  холодного водопостачання біля 

навчального корпусу №1 до ботанічного саду. 

     

Демонтаж та монтаж труб гарячого водопостачання 

 

    

Заміна плит перекриття лотків мережі гарячого водопостачання 
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Монтаж нових плит перекриття 

 

З метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 

років проведено перевірку системи опалення (теплові пункти) у навчальних 

корпусах та гуртожитках (перевірка та фарбування елеваторних вузлів, 

набивка сальників, заміна сантехнічних пристроїв), проведено гідравлічні 

випробування системи опалення та перевірку під тиском траси 

водопостачання. Для усунення аварійних ситуацій  протягом року по 

навчальних корпусах та гуртожитках було замінено сантехнічне обладнання: 

крани, умивальники, змішувачі, унітази, сифони тощо. 

Для своєчасного та безперервного початку опалювального сезону 2021-

2022 років та з метою економії бюджетних коштів здано на чергову повірку 

усі вимірювальні прилади, а саме: манометри, термометри, водяні  та теплові 

лічильники. 

З початком опалювального сезону, для повноцінного функціонування 

системи опалення інженерною службою проведено роботи по усуненню 

повітря в системі. Також, з метою раціонального та економного 

використання енергоносіїв, враховуючи температуру зовнішнього повітря, 
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регулюється подача теплопостачання на навчальні корпуси та гуртожитки 

університету. 

Не менш важливе значення у підтриманні матеріально-технічної бази 

університету відіграє відділ головного енергетика, головними завданнями 

якого є: контроль за безперебійним забезпеченням об’єктів університету 

всіма видами енергоносіїв, заощадливим та раціональним їх використанням, 

облік споживання енергоносіїв, планування та виконання робіт по 

здійсненню планово-попереджувального, поточного ремонтів тощо. 

За звітний період відділом головного енергетика виконано наступні 

роботи: монтажно-ремонтні роботи та поточні ремонти в навчальних 

корпусах та гуртожитках, ремонт зовнішнього освітлення, ремонти 

кабельних мереж, вимірювання опору ізоляції та заземлення в гуртожитках 

та навчальних корпусах.  

- навчальний корпус №1 –  З метою коректного обліку споживання 

електроенергії замінено трансформатори струму, які вийшли з ладу; в 

лекційних аудиторіях замінено лампи денного освітлення та  стартери. 

 

Заміна ламп та стартерів у навчальному корпусі №1 

 

- навчальний корпус №2 – 2,3,4 поверхи – замінено лампи денного 

освітлення. 

- навчальний корпус №3 – прокладено силовий кабель, улаштовано 

світильники. 
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Заміна світильників у навчальному корпусі №2 

 

- територія університету – періодично проводиться заміна 

світильників, які вийшли з ладу. У дворі навчального корпусу №1 замінено 

пошкоджені світильники зовнішнього освітлення.  

- Виконано заміну трансформаторів струму на  всіх об’єктах обліку 

споживання електроенергії. 

- Підключено LED екрани на навчальному корпусі №2 (2шт) за 

адресою : вул. Сонячна,3, на території університету  по вул. Сонячна,1, на 

навчальному корпусі №5 за адресою: вул. Пирогова,3. 

 

  

Заміна світильників вуличного 

освітлення 

Підготовка до роботи 

приймальної комісії,  підключення 

електроживлення  
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- Виконано заміну світильників з лампами розжарювання на 

світлодіодні в твердопаливній котельні ВНАУ, в кількості  5 штук, та в 

гуртожитках №№2,4 по сто штук. 

Зелені насадження поблизу повітряних ліній електропередач – це 

загроза надійному енергопостачанню. З метою запобігання знеструмлень на 

території проведено обрізку гілля, яке навіть за невеликого вітру ламається і 

спричиняє обриви проводів, що в результаті створює аварійну ситуацію на 

лінії електропередач. 

 

      

Омолоджувальна обрізка крон дерев поряд з лініями електропередач 

 

- ботанічний сад – замінено світильники зовнішнього освітлення. 

Для своєчасної та безперебійної роботи приймальної комісії, в 

аудиторіях навчального корпусу №1, які задіяні в приймальній кампанії, 

замінено лампи денного освітлення. Виконано роботи по підключенню 

електроживлення в намети факультетів. 

У період з серпня по жовтень 2021р.  виконано:  

- заміри високовольтною лабораторією контурів заземлення по 

навчальних корпусах та гуртожитках університету; 

- для безперебійного постачання електроенергії та підготовки об’єктів 

університету до роботи в осінньо-зимовий період - ревізію силових щитів і 

щитів освітлення у навчальних корпусах та гуртожитках; 
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- у гуртожитках університету проведено ремонт електроплит із заміною 

нагрівальних елементів, перемикачів. 

Для освітлення території університету в нічний час доби на будівлях 

навчальних корпусів №1, 2 та на автомобільній стоянці установлено 

світлодіодні прожектори в кількості, проведено заміну ламп вуличного 

освітлення території університету, ботанічного саду, МТС «Модуль». У 

вестибюлі гуртожитку №2 проведено заміну світильників та ламп. 

    

Заміна ламп вуличного освітлення 

Не зважаючи на літні канікули, на території ВНАУ не припинялися 

ремонтно-будівельні роботи з благоустрою навчальних корпусів та 

гуртожитків. Адже, основним завданням господарського відділу є 

підтримання стабільного експлуатаційного стану навчальних корпусів, 

гуртожитків, підсобних приміщень тощо. 

Виконана ліквідація аварійного стану та заміна силового кабеля. 
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Інженерною службою проведено наступні ремонтно-будівельні роботи:  

Заасфальтовано частину території університету від навчального 

корпусу №2 до котельні, та встановлено нові бордюри. 

                     

Укладання асфальтобетонного покриття 
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- навчальний корпус №1 – з метою підготовки до роботи приймальної 

комісії виконано поточні ремонти на кафедрах та в аудиторіях.  

Виконано частковий ремонт ганку, сходових маршів . 

- навчальний корпус №1- улаштування ламінату в аудиторії №1103, 

поточний ремонт в аудиторії № № 1102,1102а,  поточний ремонт сходової 

клітини, поточний ремонт вхідних сходів . 

- навчальний корпус №2 – поточний ремонт відділу кадрів, відділу 

діловодства , аудиторії № 2211, 2224. 

Поточний ремонт покрівлі та капітальний ремонт покрівлі прибудови 

до навчального корпусу №2. 

Поточний ремонт сходів пожежного виходу. 

- навчальний корпус №3- поточний ремонт аудиторії №3313. 

- навчальний корпус  №5 -  в  цокольному поверсі  виконано  всі  

будівельні роботи з «Реконструкції спортивного комплексу та центру 

культурно-виховного розвитку молоді» згідно проєктно-кошторисної 

документації (коригування). 

Виконані роботи по поточних ремонтах  в навчальному корпусі №5 – 

запасний вихід;  центральний вхід; улаштування  ламінату в  аудиторії  

№503, поточні ремонти в аудиторіях №№544, 547  та улаштування плитки  в 

санвузлах на 4 поверсі.  Виконано поточний ремонт по обшивці  стін 

сходових маршів гіпсокартонними плитами. Також в туалетній кімнаті 

проведено масляне фарбування радіаторів, водоемульсійне фарбування стін 

та стелі. 

   

Ремонт коридору першого поверху навчального корпусу №1 
(підготовка до роботи приймальної комісії) 
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Проведено ремонт сходів пожежного виходу навчального корпусу №2 

 

         

Ремонтні роботи з улаштування Агрохабу в навчальному корпусі №5  

Аудиторія №503 
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Виконано поточний ремонт у приміщеннях гуртожитку №4, а саме: 

часткове шпаклювання стін в місцях загального користування з подальшим 

водоемульсійним та вапняним фарбуванням. 

Для забезпечення комфортних умов проживання у гуртожитках 

університету проведено низку поточних ремонтів, а саме: частково 

відремонтовано коридори, кухні, санвузли, душові кімнати.  

У приміщенні гуртожитку №2, силами працівників гуртожитку, 

виконано поточний ремонт сходових маршів (водоемульсійне фарбування 

стін та масляне фарбування панелей сходових маршів). 

Проведено косметичний ремонт у котельні університету. 

Працівниками Ботанічного саду, який є одним із найкрасивіших 

природних місць Вінниці, підготовлено ділянки уздовж центральної алеї, 

закладено нові клумби для висаджування квітів протягом весняного періоду, 

заготовлено необхідну кількість насіння, живців, підготовлено умови для 

вирощування розсади; організовано санітарну рубку в лісових насадженнях із 

суворим дотриманням норм чинного законодавства; відновлено освітлення 

головних алей; узгоджено та налагоджено сприяння агрономічному та ін. 

факультетам університету у створенні ними належної матеріальної бази для 

практичного навчання студентів і аспірантів, проведення науково-дослідної 

роботи. 

 

   

Вирощування розсади квітів та овочів працівниками ботанічного саду 
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           Санітарна вирубка      Система опалення Зимового саду 

          зелених насаджень 

       

Екзотичні рослини у Зимовому саду 

 

       

Експозиційні ділянки 
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Територія Ботанічного саду 

 

Навесні проведено омолоджувальну обрізку дерев біля скульптурної 

композиції «Колос» 

        

Територія університету освітлена, підтримується в належному порядку, 

постійно контролюється охороною. 

У зимовий період, під час снігопадів та ожеледиці, територія 

університету прибирається від снігу та льоду. Для безпечного руху 

співробітників, студентів та гостей університету тротуари, доріжки, прилегла 

до навчальних корпусів та гуртожитків територія, посипається піщано-

соляною сумішшю. 
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                                Територія університету 

 

  

Паркова зона  університету 
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Викорчовування пеньків біля навчального корпусу №1 КП 

«Вінницязеленбуд» 

 

 

Так виглядає клумба біля навчального корпусу №1 після 

викорчовування пеньків 

 

Центр адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності 

постійно працює над розв’язанням завдань щодо економного витрачання 

енергоносіїв, безпеки життєдіяльності працівників і студентів, спрямовує 
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свої зусилля на створення сприятливих умов для навчального процесу, 

забезпечення всіма енергетичними ресурсами об’єктів навчальних корпусів, 

гуртожитків, будівель та споруд спеціального призначення. 

Поставлені завдання цілком   реальні за умови мобілізації зусиль 

усього колективу університету, і, в першу чергу, господарських та 

інженерних служб. Потенціал у нас дуже великий, практичного досвіду 

також достатньо. Наше завдання – зуміти правильно все це використати! 

 


