Міністерство освіти і науки України
Вінницький національний аграрний університет

ЗВІТ РЕКТОРА
УНІВЕРСИТЕТУ
про діяльність Вінницького національного
аграрного університету у 2018 році
Затверджений конференцією трудового колективу університету
(протокол №1 від 30.01.2019 р.)

Вінниця - 2019
1

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.
Враховуючи

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-наукововиробничий

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

заслужений

економіст

аграрної

освіти,

України,

лауреат

Державної премії України в галузі науки і
техніки 2011 року, кавалер орденів «За
заслуги» ІІ та ІІІ ступенів.
На конференції трудового колективу, 26
березня

2013,

року

голосування,
Миколайовича

шляхом

Калетніка
було

таємного
Григорія

обрано

Президентом

університету.

Президент Вінницького національного
аграрного університету
Калетнік Григорій Миколайович

З червня 2015 року ректором обрали
Мазура Віктора Анатолійовича – кандидата
сільськогосподарських наук, доцента. За вагомий
внесок і сумлінну працю нагороджений трудовою
відзнакою «Знак пошани» та знаком «Відмінник
аграрної освіти та науки» другого ступеня,
Почесною

грамотою

Міністерства

аграрної

політики та продовольства України, Вінницької
обласної державної адміністрації та обласної
ради.
У 2018 році структура університету
включає:
Ректор Вінницького національного
аграрного університету
Мазур Віктор Анатолійович
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факультетів:

агрономічний,

механізації сільського господарства, технології
виробництва

та

переробки

продуктів

тваринництва, економіки та підприємництва,
обліку та аудиту, менеджменту та права; 34 кафедри (в т.ч. 27 випускових), відділ
аспірантури

та

докторантури,

Верхівський
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коледж,

Могилів-Подільський

технолого-економічний коледж, Немирівський коледж дизайну та економіки,
Чернятинський коледж, Ладижинський коледж, Технологічно-промисловий
коледж, машинно-технологічну станцію «Модуль», ботанічний сад «Поділля»,
навчально-дослідне поле. У 2012 році до складу університету приєднано науководослідне господарство «Агрономічне», на базі якого виконується значний обсяг
наукових досліджень студентами, аспірантами, педагогічними та науковопедагогічними працівниками університету та структурних підрозділів.
Адреса університету: Вінницький національний аграрний університет,
Україна, 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3; телефони: +38(0432) 46-00-03, факс
43-80-25, E-mail: office@vsau.org.
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2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС
У Вінницькому національному аграрному університеті навчальний процес
організовується з урахуванням сучасних інформаційних технологій навчання та
орієнтується на формування гармонійно освіченої особистості, здатної до
постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої
адаптації до змін і розвитку у соціально-культурній сфері, в галузях техніки,
технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової
економіки.
Університет у своїй діяльності керується чинним законодавством України,
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
фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», освітніми
ступенями «Бакалавр», «Магістр», «Доктор філософії» денної та заочної форм
навчання; підготовку офіцерів запасу, підготовку громадян України до вступу на
навчання в університет, а також здійснює атестацію осіб, які претендують на
державну службу, щодо вільного володіння державною мовою, атестує осіб з
охорони праці.
Згідно переліку напрямів та спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка фахівців у ВНЗ (Перелік 2010 р.):
 Молодший спеціаліст – 19 напрямів;
 Бакалавр – 20 напрямів;
 Аспіранти та докторанти – 20 спеціальностей
Згідно переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється
підготовка здобувачів вищої освіти (Перелік 2015 р.):


Перший (бакалаврський) рівень – 23 спеціальності (12 галузей знань)



Другий (магістерський) рівень – 18 спеціальностей (9 галузей знань)



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

знань)
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У 2018 році проліцензовано наступні спеціальності:
Бакалаврський рівень вищої освіти
122 Комп'ютерні науки
Магістерський рівень вищої освіти
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза
241 Готельно-ресторанна справа
Немирівський коледж будівництва, економіки та дизайну
Початковий рівень вищої освіти
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
Збільшення ліцензованого обсягу спеціальностей
Магістерський рівень вищої освіти
081 Право
Акредитовано освітні програми магістерського рівня вищої освіти
101 Екологія
051 Економіка
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси
073 Менеджмент
133 Галузеве машинобудування
141 Електроенергетика, електротехніка і
електромеханіка
181 Харчові технології
201 Агрономія
204 Технологія виробництва та переробки
продукції тваринництва
206 Садово-паркове господарство
208 Агроінженерія
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Перспектива нових спеціальностей та рівнів вищої освіти у 2019 році
Бакалаврський рівень вищої освіти
075 Маркетинг
Магістерський рівень вищої освіти
075 Маркетинг
205 Лісове господарство
242Туризм
Початковий рівень вищої освіти (освітньо-професійний ступінь
молодшого бакалавра)
Для Технологічно-промислового коледжу
071 Облік і оподаткування
081 Право
133 Галузеве машинобудування
181 Харчові технології
Для Верхівського сільськогосподарського коледжу
193 Геодезія та землеустрій
201 Агрономія
206 Садово-паркове господарство
Для Ладижинського коледжу
071 Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка
208 Агроінженерія
Для Могилів-Подільського технолого-економічного
коледжу
071 Облік і оподаткування
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність
181 Харчові технології
Для Чернятинського коледжу
071 Облік і оподаткування
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201 Агрономія
204 Технологія виробництва та переробки продукції тваринництва
206 Садово-паркове господарство
208 Агроінженерія
Для Немирівського коледжу будівництва, економіки та
дизайну ВНАУ
192 Будівництво та цивільна інженерія
193 Геодезія та землеустрій
071 Облік і оподаткування
072 Фінанси, банківська справа та страхування
073 Підприємництво, торгівля

Таблиця 2
Контингент студентів Вінницького НАУ
Всього,
Осіб

всього

7839

3677

Денна форма
державна
контрактна
форма
форма
1514
2163

всього
4162

Заочна форма
державна
контрактна
форма
форма
403
3759

Таблиця 3
Контингент студентів структурних підрозділів Вінницького НАУ
Всього,
Осіб

всього

3510

2988

Денна форма
державна
контрактна
форма
форма
2297
755

3

всього
522

Заочна форма
державна
контрактна
форма
форма
253
269

Профорієнтаційна робота є невід’ємною складовою функціонування
навчального закладу.На сьогодні проблеми та перспективи організації
профорієнтаційної роботи закладів вищої освіти виходять із сучасних потреб
вишів. Адже, у зв’язку з демографічною кризою, ускладненням умов вступу,
питання

формування

контингенту

студентів

університету

повинно

знаходиться на постійному контролі.
Профорієнтаційна робота в університеті спрямована на пропаганду
Вінницького національного аграрного університету як найпотужнішого
вищого аграрного навчального закладу, який готує висококваліфікованих
фахівців за 24 спеціальностями.
Об’єктом
загальноосвітніх

профорієнтаційної
навчальних

роботи

закладів,

є

молодь

–

випускники

професійно-технічних

училищ,

коледжів.
До основних напрямків профорієнтаційної роботи ВНАУ включено:


здійснення професійного інформування про напрями підготовки

та спеціальності, за якими здобувають вищу освіту в університеті;


формування мотивації молоді до здобуття вищої освіти;



ознайомлення молоді з правилами прийому та умовами вступу;



розробка інформаційного забезпечення (аудіо-, відеоматеріалів,

друкованої продукції, інформаційне наповнення сайту та офіційних
сторінок у соціальних мережах);


створення інформаційного банку даних по загальноосвітніх

навчальних закладах області;


підвищення іміджу університету;
Серед традиційних форм профорієнтаційної роботи залишаються :

-

організація заходів з інформування молоді про спеціальності та
напрямки підготовки в університеті;

-

участь у Ярмарках професій для учнівської молоді випускних класів,
що проводяться обласними та районними центрами зайнятості;

-

проведення Днів відкритих дверей;
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-

виїзди з профорієнтаційною роботою до навчальних закладів;

-

виготовлення та розповсюдження рекламної інформації:

-

буклетів, блокнотів, календарів, браслетів тощо;

-

проведення рекламно-інформаційної роботи у ЗМІ;

-

проведення фахових олімпіад серед студентів коледжів;

-

залучення до проведення Всеукраїнських предметних олімпіад
учнівської молоді;

-

співпраця із Вінницьким регіональним відділенням

Українського

центру оцінювання якості освіти;
-

проведення культурно-мистецьких заходів, які популяризують наш
навчальний заклад на всеукраїнському та міжнародному рівнях.

Позитивні результати з року в рік показує система залучення кращих
студентів університету до профорієнтаційної роботи у своїх навчальних
закладах. Завдяки цьому методу вдається охопити більше 500 навчальних
закладів Вінницької та сусідніх областей.

Студенти на профорієнтації

5

Вже кілька років поспіль триває активна співпраця із Вінницьким
регіональним центром оцінювання якості освіти, де поряд з іншими
навчальними закладами презентуємо наш університет, залучаючи студентів
та учасників художньої самодіяльності. Наші презентації та виступи наших
студентів вражають високим рівнем, креативністю та неординарним
підходом.
Серед викликів, які ставить сьогодення:
- критично низькою залишається кількість випускників загальноосвітніх
навчальних закладів – 7183 учні по Вінницькій області, що лише на 316
більше, ніж у минулому році (за статистикою більше половини дітей
залишають навчальні заклади після 9 класу);
- рівень підготовки до ЗНО залишається на низькому рівні;
- на більшості спеціальностей профільними предметами для вступу
залишаються математика, біологія, фізика, хімія, географія, іноземна мова. Ці
предмети малопопулярні серед учнівської молоді. Так за статистикою у
Вінницькій області математику здають - 30,7%, біологію – 22,1%, географію
– 25,7%, іноземну мову – 21,1%, , фізику всього лише – 7,4% і хімію – 6,7%
випускників. В той час як історію України обирають 45,7% учнів. Високим
залишається поріг тих, хто не склав ЗНО, з різних предметі він коливається
від 10 до 20%. Найскладнішою для випускників є фізика, а це усі
спеціальності факультету механізації.
враховувати.

Адже

відповідно

до

Ці показники треба обов’язково
цьогорічних

умов

прийому

для

небюджетних пропозицій перелік конкурсних предметів визначається
закладом вищої освіти.
- ще однією особливістю, на яку необхідно звернути увагу, є те, що для
вступу на навчання для здобуття ступеня бакалавра за спеціальностями
Економіка та галузі знань «Управління та адміністрування» на основі ОКР
молодшого спеціаліста необхідно зовнішнє незалежне оцінювання з
української мови та літератури, що обов’язково буде враховано у
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профорієнтаційній роботі з коледжами, щоб діти могли продовжити навчання
за економічними спеціальностями в університеті.
Понад 30 шкіл області та 11 коледжів отримали від керівництва
університету безкоштовну річну підписку на 2018 рік на Всеукраїнську
газету «Молодь України». Тут друкуються матеріали про досягнення молоді
з усієї України, де особливу нішу займає діяльність та перемоги Вінницького
національного аграрного університету.
Для посилення профорієнтаційної роботи та допомоги абітурієнтам у
виборі професії під час вступної кампанії в університеті працює
профорієнтаційне містечко та консультаційний центр, у роботі яких задіяно
працівників центру довузівської підготовки, прийому на навчання та
виховної роботи, викладачів та студентів університету. Спільна злагоджена
робота дає можливість університету кілька років поспіль лідирувати у
популярності серед абітурієнтів.

Робота із абітурієнтами у приймальній комісії

7

Для успішної підготовки абітурієнтів до вступу та здачі ЗНО в
університеті функціонують підготовчі курси за 8 програмами. У 2017-2018
н.р. успішно пройшли підготовку на курсах та отримали відповідні
сертифікати 39 слухачів із Вінницької та Черкаської області.
В

університету

склалась

тісна

співпраця

із

Бохоницькою

загальноосвітньою школою Вінницького району. Представники університету
неодноразово здійснювали зустрічі із учнями та батьками у школі, а 19 липня
випускники та їх батьки виявили бажання відвідати університет особисто та
ознайомитись із матеріально-технічною базою, умовами навчання та чудовим
професорсько-викладацьким колективом університету.

Сьогодні найдієвішим способом профорієнтаційної роботи залишається
особистий контакт із абітурієнтами через спілкування у школах. Зустрічах на
Ярмарках вакансій, під час зборів із організації та проведення ЗНО, днів
відкритих дверей.
Ведеться підготовка до масового виїзду студентів до своїх навчальних
закладів із профорієнтаційною роботою, оновлено буклети та блокноти з
інформацією про правила прийому та умови вступу до університету,
відібрані найактивніші студенти із кожного факультету.
Щорічно у березні Вінницький національний аграрний університет
проводить для абітурієнтів із усієї України, їх батьків та вчителів День
відкритих дверей. Він завжди вирізняється масовістю, креативністю та
безумовною гостинністю. Кожен абітурієнт знаходить відповіді на питання,
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що його хвилюють при виборі професії, щодо предметів ЗНО та вступі до
ВНАУ. А ще кожен факультет організовує майстер-класи, які якомога ширше
розкривають суть професій, які можна здобути у нашому університеті. Цього
року свято відбулося 23 березня і, як завжди, зібрало понад 500 дітей з усієї
України.

День відкритих дверей 2018

Плідною є співпраця із відокремленими структурними підрозділами
університету – коледжами. Проходять систематичні зустрічі із випускниками
коледжів щодо продовження навчання у ВНАУ та перспектив, які відкриває
здобуття вищої освіти саме у стінах нашого університету. Працівники центру
довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи беруть
участь у різноманітних заходах, що проводяться у коледжах: Дні відкритих
дверей, фестивалях, посвяті у першокурсники, профорієнтаційних зустрічах,
зустрічах із роботодавцями.
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6 листопада працівники центру провели профорієнтаційну роботу із
випускниками

та

бесіду

із

працівниками

приймальної

комісії

та

відповідальними за профорієнтаційну роботу у Немирівському коледжі
будівництва, економіки та дизайну у рамках Днів університету в коледжі.

Центром довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної
роботи проведені виїзди до Козятинського, Іллінецького, Хмільницького,
Могилів-Подільського, Немирівського, Гайсинського, Ямпільського районів,
10

де проведені зустрічі із випускниками 9-11 класів загальноосвітніх
навчальних закладів.

Зустріч із випускниками Козятинського району

Зустріч із випускниками Ямпільського району

28-29 жовтня 2018 року фахівці центру спільно із агрономічним
факультетом представили університет на Аграрному форумі «AgroVin2018».
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Неоціненним

внеском

у

профорієнтаційну

роботу,

пропаганду

університету є досягнення ВНАУ на різних рівнях. Ми бачили, який резонанс
мали перемоги наших науковців на Міжнародних конкурсах у Копенгагені та
у Вірменії – всі центральні і місцеві канали, всеукраїнські та регіональні
видання кілька тижнів писали про Вінницький національний аграрний
університет. І це найкраща профорієнтація, це високий рівень, який
помічають і роботодавці, і підприємці, і батьки, і абітурієнти.
В університеті активно функціонує Центр підвищення кваліфікації,
післядипломної освіти та дорадництва, який здійснює організацію освітньої
діяльності відповідно до законів України

«Про вищу

освіту»,

«Про

наукову і науково-технічну діяльність», керується Статутом університету,
постановами Кабінету Міністрів України та іншими нормативно-правовими
актами і розпорядчими документами. Упродовж звітного періоду діяльністю
Центру забезпечено фахове надання якісних освітніх послуг з урахуванням
попиту сучасної економіки на ринку праці. Здобуття післядипломної освіти в
Центрі

це не лише другий диплом, а й якісно новий рівень освіти,

особистісне та професійне зростання громадян, а також забезпечення потреб
держави в кваліфікованих кадрах високого рівня професіоналізму та
культури, здатних компетентно і відповідально виконувати посадові функції,
впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти подальшому
соціально-економічному розвитку суспільства, з результатом стрімкого руху
по кар’єрним сходинкам.
Основні напрями діяльності Центру:
1.Перепідготовка

фахівців

освітньо-кваліфікаційного

рівня

«Спеціаліст» за спеціальностями: 073 «Облік і оподаткування»; 071
«Менеджмент» (до червня 2018 р.);
2. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК;
3. Підвищення кваліфікації та стажування педагогічних і науковопедагогічних працівників;
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4. Професійне навчання (підготовка та підвищення кваліфікації)
сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників;
5. Організація та проведення атестації осіб, які претендують на вступ
на державну службу, щодо вільного володіння державною мовою;
6. Організація та проведення навчання і перевірки знань посадових осіб
та фахівців з питань охорони праці.
До червня 2018 року один із видів освітніх послуг Центру –
післядипломна освіта, що є спеціалізованим наданням освіти з метою
професійної

перепідготовки

фахівців.

За

роки

діяльності

відділу

післядипломної освіти підготовлено 2375 спеціалістів (1996-2018 рр.).

Збори зі слухачами центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та
дорадництва

З 21 травня по 1 червня 2018 року відбулось засідання державної
екзаменаційної

комісії

спеціальностей

«Облік

і

оподаткування»

та

«Менеджмент» слухачів Центру. Комісія активно працювала в повному
складі та об’єктивно оцінила знання слухачів.

Засідання ДЕК, спеціальність 071 «Менеджмент»
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Засідання ДЕК, спеціальність 073 «Облік і оподаткування»

За період навчання в Центрі підвищення кваліфікації, післядипломної
освіти та дорадництва слухачі набули високих знань та практичних навичок з
економічного,

маркетингового,

організаційно-правового,

фінансово-

економічного напрямків, управлінських рішень, які допоможуть реалізувати
шлях до успішної кар′єри.
12 червня 2018 року в центрі культури та дозвілля університету
відбулося урочисте вручення дипломів ОКР «Спеціаліст» слухачам центру
підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва Вінницького
національного

аграрного

університету

спеціальностей

073

«Облік

і

оподаткування» та 071 «Менеджмент». Дипломи про другу вищу освіту
отримали 49 обліковців та 43 менеджери.

23 випуск слухачів центру підвищення кваліфікації,
післядипломної освіти та дорадництва
14

Відділ підвищення кваліфікації Центру постійно здійснює організацію
освітнього процесу з таких напрямів: підвищення кваліфікації та стажування
педагогічних і науково-педагогічних працівників; професійне навчання та
підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертівдорадників; підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК;
атестація осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного
володіння державною мовою.
З 12 по 28 лютого 2018 року на базі Технологічно-промислового
коледжу

ВНАУ

за

організації

відділу

підвищення

кваліфікації

та

ННІ післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і
природокористування України відбувся семінар підвищення кваліфікації з
інноваційної спрямованості педагогічної діяльності. Виявили бажання
підвищити свій професійний рівень 159 слухачів: 21 особа з числа
педагогічного та науково-педагогічного складу університету та 138 слухачів
з його структурних підрозділів.

Підвищення кваліфікації з інноваційної спрямованості педагогічної діяльності на
базі ТПК ВНАУ

За звітний період 109 педагогічних та науково-педагогічних працівників
університету пройшли підвищення кваліфікації (стажування) на базі
науково-дослідних підрозділів ННВК «Всеукраїнський науково-навчальний
консорціум», у вищих навчальних закладах України та в інших установах. На
базі університету за 2018 рік пройшли стажування 17 педагогічних та
15

науково-педагогічних працівників з інших вищих навчальних закладів.
Факультет обліку та аудиту

Факультет механізації
сільського господарства

4
16

7

Агрономічний факультет
Факультет економіки та
підприємництва

18

Факультет менеджменту та
права

13

11
24

Факультет ТВіППТ

16

Кафедра військової підготовки
Інші педагогічні працівники

Підвищення кваліфікації, стажування педагогічних і науково-педагогічних працівників
університету в 2018 році (кількість осіб)

Відділ

підвищення

кваліфікації

Центру

здійснює

організацію

з

проведення підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК й інших
фахівців-аграріїв

за

13

напрямами.

Щорічно

працівниками

відділу

проводяться профорієнтаційні заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів
аграрної сфери, а саме розсилка інформаційних листівок
адреси

управлінь

агропромислового

розвитку

на електронні

райдержадміністрацій

Вінницької ОДА та запрошення до навчання керівників та спеціалістів АПК
Вінницької

області

листами-клопотаннями

з

метою

забезпечення

контингенту слухачів.
За поданням Міністерства освіти і науки
національний

аграрний

університет

включений

України Вінницький
до

переліку

вищих

навчальних закладів, уповноважених здійснювати атестацію осіб, які
претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння
державною мовою. Керуючись постановою Кабінету Міністрів України від
26 квітня 2017 року № 301 на базі Центру згідно затвердженого графіку
атестаційних сесій працює атестаційна комісія, основним завданням якої є
регулювання порядку реєстрації осіб та оцінювання знань учасників. За
успішними результатами складання атестації видається посвідчення щодо
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вільного володіння державною мовою майбутнім держслужбовцям.

Засідання атестаційної комісії з атестації осіб, які претендують на вступ на державну
службу, щодо вільного володіння державною мовою

Письмова форма оцінювання рівня володіння державною мовою

У 2018 році відповідно до затвердженого графіку атестаційних сесій
відбулося 22 засідання атестаційної комісії. Розглянуто 565 заяв: з них
354 особам підтверджено вільне володіння державною мовою, атестовано
204 учасника атестації, 6 претендентів не склали іспит з володіння
державною мовою у письмовій формі та одному учаснику відмовлено у
видачі посвідчення на основі п. 56 постанови КМУ від 26.04. 2017 р. № 301.
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Вручення посвідчень щодо вільного володіння державною мовою

Дані щодо діяльності атестаційної комісії
Вінницького національного аграрного університету з 2017-2018 рр.

З метою підвищення рівня знань і вдосконалення практичних навичок
прибуткового ведення сільського господарства в умовах ринкової економіки,
отримання суб’єктами аграрного господарювання послуг з питань економіки,
технологій, управління, маркетингу, обліку, податків, права, екології, а також
поширення та впровадження у виробництво сучасних технологій, новітніх
досягнень науки і техніки, поліпшення добробуту сільського населення та
розвитку сільської місцевості на Вінниччині

за організації центру

підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва постійно
відбувається професійна підготовка (навчання) та підвищення кваліфікації
сільськогосподарських дорадників та експертів-дорадників.
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З

огляду

на

те,

що

система

інформаційно-консультаційного

обслуговування сільськогосподарських товаровиробників та населення
набуває все більшого значення, Вінницький національний аграрний
університет реалізовує інноваційну, наукову, освітню і соціальну функції,
поєднуючи науку, освіту й агропромислове виробництво, та сприяє розвитку
дорадчої діяльності.
6

р.2 018
р.2 015

24

8

5

сільськогосподарські експертидорадники

6

р.2 014
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Професійна підготовка (навчання), підвищення кваліфікації сільськогосподарських
дорадників та експертів-дорадників (2014-2018 рр.)

У травні 2018 р. центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти
та дорадництва здійснив чергову професійну підготовку 30 слухачам
провідних установ та організацій Вінниччини, а саме Департаменту
агропромислового розвитку, екології та природних ресурсів Вінницької ОДА,
ГО «Досвід», ГО «Подільська сільськогосподарська дорадча служба», ДП
«Вінницький науково-дослідний та проектний інститут землеустрою»,
Інституту кормів та сільського господарства Поділля НААН, ТОВ «Агрінос
Україна», ТОВ «АГРОФАЙВ УКРАЇНА», ТОВ «ТІМАК АГРО»,

ПП

«Практик БУД».

Відкриття професійного навчання президентом університету Калетніком Г.М. та
ректором Мазуром В.А.
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Навчальний процес професійної підготовки забезпечили провідні
викладачі Вінницького національного аграрного університету, а також
фахівці Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів Вінницької облдержадміністрації.
Справжньою

родзинкою

підсумкової

зустрічі

став

навчально-

практичний тренінг «Актуальні проблеми розвитку дорадництва та шляхи їх
вирішення» Романа Ярославовича Корінця, к.е.н, радника Національної
асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України у процесі якого
слухачі взяли участь у командній діловій грі, що полягала у розробці
проектів співпраці дорадчої служби з об’єднаною територіальною громадою
із залученням позабюджетних коштів.

Навчально-практичний тренінг «Актуальні проблеми розвитку дорадництва та варіанти
їх вирішення

Слухачі-дорадники центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва
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До складу центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та
дорадництва

Вінницького

національного

аграрного

університету

входить

навчально-методична госпрозрахункова лабораторія з охорони праці. Основною
метою якої є систематичне навчання з питань охорони праці, котре дозволяє
отримати додаткові знання та навички, обізнаність під час виконання, здатність
запобігти та швидко реагувати на порушення, прийняття правильних рішень,
спрямованих на запобігання нещасних випадків.
Навчання здійснюється на підставі вимог ст. 18. Закону України «Про
охорону праці», наказу Державного Комітету України по нагляду за охороною
праці № 15 від 26.01.2005 р. та Декларації відповідності матеріально-технічної
бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової
безпеки зареєстрованої відповідно до обліку суб’єктів господарювання в
управлінні Держгірпомнагляду у Вінницькій області 01.10.2014 р. №74.14 Д.
Залучено

до

викладацької

діяльності

навчально-методичної

госпрозрахункової лабораторії з охорони праці кваліфікованих
Вінницького

національного

аграрного

університету та

викладачів

фахівців-практиків

Управління Держпраці у Вінницькій області та інших провідних спеціалістів
області.
Навчання проходить у формі лекцій, практичних занять, консультацій,
проводяться виїзні тематичні навчання з охорони праці. Ефективною формою
перевірки знань, умінь і навичок слухачів лабораторії є іспит.

Перевірка знань з питань охорони праці працівникам на базі Вінницького НАУ
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У березні 2018 р. лабораторією було організовано та проведено навчальнопрактичний семінар «Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки та
пожежної безпеки» для співробітників Вінницької міської клінічної лікарні №1,
Центру первинної медико-санітарної допомоги № 3 та Вінницького міського
пологового будинку № 1. Під час зустрічі були обговорені питання дотримання
правил техніки безпеки на робочому місці, запобігання випадків травматизму та
професійних

захворювань, надання послуг з питань тимчасової

втрати

працездатності, а також питання щодо прав громадян та гарантій соціального
страхування.
У навчально-практичному семінарі взяли участь понад 50 працівників
медичних установ м. Вінниця. Всі слухачі отримали сертифікати учасника
навчально-практичного семінару.

Навчально-практичний семінар: «Дотримання правил охорони праці, техніки безпеки та
пожежної безпеки»

Кількість слухачів навчально-методичної госпрозрахункової лабораторії з
охорони праці центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та
дорадництва з лютого 2016 року по грудень 2018 року
Звітний
Кількість слухачів, (чол.)
місяць
2016 р. 2017р. 2018 р.
Лютий
11
22
17
Березень
29
30
54
Квітень
17
30
26
Травень
48
11
16
Червень
21
20
57
Вересень
32
19
20
Жовтень
19
21
18
Листопад
12
12
33
Грудень
30
21
24
Всього
219
186
265
22

Діяльність навчально-методичної госпрозрахункової лабораторії з охорони
праці центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва за
2018 р.
Звітний
місяць

Лютий

Березень
Квітень

Травень

Червень

Вересень

Назва підприємства
Немирівський коледж будівництва, економіки та
дизайну
ОКУ «Вінницька обласна станція переливання крові»
ПрАТ «Підприємство Медтехніка»
Болганська лікарська амбулаторія загальної практики
сімейної медицини
Дмитрашківська лікарська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
Чорноминська лікарська амбулаторія загальної
практики сімейної медицини
Піщанська лікарська амбулаторія загальної практики
сімейної медицини
КУ «Піщанський районний медичний центр
первинної медико-санітарної допомоги»
Вінницький національний аграрний університет
Вінницька міська клінічна лікарня №1
Центр первинної медико-санітарної допомоги №3
Вінницький міський пологовий будинок №1
Вінницький національний аграрний університет
Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція
ТОВ «Далас-компані»
ВДПУ ім. М. Коцюбинського
Хмільницька дитячо-юнацька спортивна школа
Технологічно-промисловий коледж ВНАУ
Вінницький національний аграрний університет
Центр первинної медико-санітарної допомоги № 3 м.
Вінниці
Обласна комунальна установа «Вінницька обласна
станція переливання крові»
КП «Козятинська центральна районна лікарня» КРР
Уладово-Люлинецька дослідно-селекційна станція
КП «Міська лікарня» Козятинської міської ради
КП «Козятинський міський центр первинної медикосанітарної допомоги Козятинської міської ради»
Науково-дослідне господарство «Агрономічне»
Могилів-Подільський ТЕК ВНАУ
Могилів-Подільський монтажно-економічний коледж
ПрАТ «Барський машзавод»
Могилів-Подільський ТЕК ВНАУ
ОКУ «Вінницька обласна станція переливання крові»
Вінницький національний аграрний університет
НДГ «Агрономічне»
Вінницький фінансово-економічний університет
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Кількість
слухачів

Загальна
кількість
слухачів

1
1
3
1
1
17
1
1
3
5
15
23
16
23
2
1
8
1
2
4
1

54

26

16

18
11
1
9
4
1
4
9
9
2
1
5
1
1

57

Жовтень

Листопад

Грудень

ФОП «Березюк»
ОКУ «Вінницька обласна станція переливаня крові»
Приватне підприємство «ТІНІК-ОІЛ»
ВОСТМО «Фтизіатрія»
ТОВ «Технології Ресурси Інвестиції України» МЦ
«МедОк»
Вінницький національний аграрний університет
Чернятинський коледж ВНАУ
Немирівський коледж будівництва та архітектури
ВНАУ
Технологічно-промисловий коледж ВНАУ
КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги
№ 3 м. Вінниці»
Верхівський сільськогосподарський коледж ВНАУ
Приватне підприємство «ТІНІК – ОІЛ»
Кондитерський дім «Вацак»
ПраТ «Могилів- Подільський машзавод»
ОКУ «Вінницька обласна станція переливання крові»
ПраТ «Ріелексперт»
Приватне підприємство «ТІНІК – ОІЛ»

Всього

1
2
7
4
2

20

18
3
14
1
8
1

33

8
1
6
5
1
1
11

24
265

Тітаренко О.М.– директор центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та
дорадництва під час проведення навчання з питань охорони праці для працівників Вінницького
національного аграрного університету, Уладово-Люлинецької дослідно-селекційної станції та
ТОВ «Далас-компані»
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Під час проведення перевірки знань з питань охорони праці на базі
ВДПУ ім. М. Коцюбинського

Працівники медичних установ під час перевірки знань з питань охорони праці

Завдяки активній профорієнтаційній роботі лабораторії

контингент

слухачів постійно поповнюється. Розроблено інформаційно-роздаткові матеріали,
що розповсюджуються серед повідних підприємств організацій та установ різної
форми власності.

Проведення навчання з питань охорони праці для слухачів лабораторії у
м. Козятин та м. Могилів-Подільський
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Під час проведення перевірки знань для слухачів лабораторії у
Вінницькому НАУ

12 жовтня 2018 року в Управлінні Держпраці у Вінницькій області під час робочої наради,
щодо організації навчання та перевірки знань з питань охорони праці

Навчально-методична госпрозрахункова лабораторія з охорони праці центру
підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва Вінницького
національного аграрного університету у своїй діяльності має чіткий напрямок на
створення безпечних умов праці, які є провідною передумовою адекватного
існування та плідної діяльності як окремих працівників, так і сучасних
підприємств, установ та закладів загалом. Завдяки плідній праці співробітників
лабораторії протягом 2018 року навчання проводились на підприємствах,
установах, організаціях Вінницької області, загалом слухачам лабораторії видано
265 посвідчень.
На сьогодні, бібліотека ВНАУ – це потужний інформаційний центр, в
якому зберігається
рідкісних

225983 примірників книг, періодичних видань, цінних та

документів,

електронних

ресурсів.

Щорічно

фонд

поповнюється новою літературою в середньому на 4000 примірників.
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бібліотеки

Структура бібліотеки складається із 5 відділів: відділу комплектування і
обробки

літератури;

інформаційно-бібліографічного

відділу;

відділу

обслуговування, в структуру якого входять три навчальних абонементи і три
читальних зали; відділу збереження літератури; служби інформатизації та
автоматизації бібліотечних процесів. Станом на 31.01.2018 рік кількісний склад
співробітників складає 21 бібліотечного працівника. 17 співробітників бібліотеки
ВНАУ мають вищу освіту, із них 16 фахову вищу, три працівники мають середню
спеціальну фахову освіту, один працівник незакінчену вищу. 18 працівників
бібліотеки працює на повний посадовий оклад, один працівник - на 0,5 ставки
посадового окладу. Два працівники перебувають у відпустці по догляду

за

дитиною.
Протягом року відбулися зміни у колективі бібліотеки, призначено
директором, кандидата педагогічних наук Лутковську Світлану Михайлівну.

У 2018 році була проведена атестація працівників бібліотеки на
відповідність займаним посадам. Співробітниками бібліотеки були підготовлені
атестаційні матеріали, звіти про роботу тощо. Згідно рішення атестаційної комісії
університету усі працівники бібліотеки відповідають займаним посадам.
Організація якісного та оперативного обслуговування користувачів,
забезпечення їх потреб в отриманні інформації є головним завданням в роботі
колективу бібліотеки, який на даний час налічує 21 фахівець бібліотечної справи.
Бібліотечними послугами охоплено 8265 користувачів, яким протягом року
видається близько 470 000 документів.
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В бібліотеці створені комфортні умови для ефективної роботи, як читачів,
так і працівників, що є головним у роботі книгозбірні. До послуг користувачів
бібліотечні фонди, які розташовані у сучасних читальних залах та абонементах. У
2018 році розпочато роботу щодо переведення та розстановки бібліотечного
фонду згідно таблиць УДК.
Бібліотека працює на власній автоматизованій інформаційній системі
управління бібліотечними процесами «Софія», перевага якої в тому, що вона
інтегрована в єдину мережу університету.
Пріоритетними завданнями 2018 року стали впровадження у бібліотечну
практику нових форм роботи. Зокрема, значна увага в роботі книгозбірні була
приділена наукометричним базам. Бібліотека стала центром інформаційної
підтримки викладачів університету з питань наукометрії. З жовтня 2018 року
ВНАУ надано доступ до світових наукометричних базах Web of Science, Scopus .
Працівники бібліотеки працюють у світових наукометричних базах Web of
Science, Scopus, Google scholar та системі «Бібліометрика української науки».
Вони здійснюють моніторинг наукової діяльності професорсько-викладацького
складу

університету,

проводять

роботу

зі

збільшення

представництва

університетської спільноти у світовому просторі.
Важливим завданням у роботі бібліотеки у 2018 році стало наповнення
репозиторію університету та

адміністрування

його наукової частини. Саме

завдяки цій роботі забезпечується відкритий доступ до результатів наукових
досліджень, що проводяться в університеті.
Організацію та проведення культурно-просвітницької діяльності здійснює
відділ обслуговування, в структуру якого входять :
- 3 абонементи (2 абонементи навчальної літератури та абонемент художньої
літератури);
- 3 читальних зали (читальний зал № 1 - універсальний , читальний зал № 2 –
періодичних видань, читальний зал №3 – універсальний).
У звітному 2018 році відділ обслуговування у своїй діяльності концентрував
увагу на забезпеченні навчального процесу і наданні допомоги студентам в
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оволодінні навчальною програмою, працював у режимі

інформаційного,

культурного центру.
Обслуговування користувачів здійснювалося згідно навчального плану
університету та планів сесій.
За звітний період усіма підрозділами відділу обслуговування досягнуто
наступних показників:
– за реєстраційною картотекою - 8148 читачів;
– обслужено всіма підрозділами - 18154 користувача;
– відвідувань - 196475;
– книговидача - 470380;
– виконано довідок - 3810.
Основні відносні середньостатистичні величини:
– відвідуваність – 24,1 ;
– читаність – 57,7;
– обертаність – 2,0 ;
– книгозабезпеченість – 27,7.
Пріоритетними завданнями відділу обслуговування бібліотеки ВНАУ у
звітному періоді стали наступні:
– організація та проведення

книжкових виставок, оглядів, переглядів

літератури;
– презентації книг, періодичних видань, нових надходжень;
– цикли зустрічей з поетами і письменниками;
– виставки декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва, майстер
класи;
– організація та проведення культурно-мистецьких заходів, присвячених
знаменним та пам’ятним датам 2018 року
У 2018 році надано послуги за МБА :
–

кількість абонентів, що звернулись до бібліотеки – 15;

–

кількість виданих документів іншим бібліотекам - 48;

–

кількість документів отриманих з інших бібліотек- 70
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Культурно-просвітницька робота бібліотеки ВНАУ є важливою складовою
діяльності та невід'ємною частиною виховної роботи університету в цілому.
Звичайно, насамперед бібліотека задовольняє потреби користувачів у навчальній
літературі, здійснює бібліографічне

обслуговування, надає інформаційну

допомогу студентам та викладачам, проте, вагоме місце у роботі приділяється
виховній роботі.
Загалом протягом року проведено 220 масових заходів, в тому числі
книжкових виставок, переглядів – 130.
Основними завданнями культурно-просвітницької роботи бібліотеки є:
– створення єдиної комплексної системи виховання студентської молоді,
використовуючи

наукові

та

літературно-художні

інформаційні

ресурси

бібліотеки;
– зберігання

та

примноження

культурних

традицій

бібліотеки

та

університету;
– заохочення студентської молоді до читання шляхом популяризації творів
класиків національної та світової літератури;
– утвердження у виховній роботі пріоритету національної культури при
обов’язковому опануванні загальнолюдських цінностей.
Провідне місце у діяльності відділу обслуговування займає оформлення
виставок, які допомагають у розкритті бібліотечних фондів, у популяризації
кращих творів друку.
У звітному періоді організовано наступні постійно діючі

виставки, які

періодично поновлюються: «Наукові праці академіка Калетніка Г. М.»,
«Наукові досягнення науково-педагогічних працівників ВНАУ», «Славетна
Україна», «Вінниччина – перлина Поділля», «Інформаційна полиця періодичних
видань»,«Нові надходження».
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Постійно діюча книжково-ілюстративна виставка «Славетна Україна», подарункова колекція
Президента університету Г.М.Калетніка

У 2018 році значна увага була приділена організації книжковожурнальних виставок на допомогу навчальному процесу, які були підготовлені
спільно із факультетами та кафедрами університету, а саме:
–

книжково-журнальна

виставка

«Наукові

досягнення

в

галузі

тваринництва та харчової промисловості», на якій представлені наукові праці
викладачів

факультету технології виробництва та переробки продукції

тваринництва;
– книжково-журнальна виставка «Фінанси в сучасній економіці», на
виставці

зібрані монографії, підручники, навчальні посібники, статті з

періодичних видань, які досліджують питання становлення і розвитку фінансової
науки, фінансову політику, бюджет та бюджетну систему, фінанси суб’єктів
господарювання і міжнародні фінанси.
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Протягом року на базі Вінницького національного аграрного університету
проводилися Міжнародні конференції, семінари, тренінги, в яких брала активну
участь бібліотека. Зокрема, на Міжнародній науково-практичній конференції
«Інноваційні технології виробництва та переробки тваринницької продукції» була
підготовлена

книжкова

виставка

«Перспективні

напрямки

розвитку

агропромислового комплексу України».

2018 рік ознаменований відзначенням подій , які відіграють важливу роль у
суспільному житті держави . Книжковими виставками та заходами до знаменних
дат представлений цикл «Моя країна – Україна!», а саме: «Соборність наших
душ» - до Дня Соборності, «Шлях у міжзоряний простір» - до Дня космонавтики,
авіації», «Свято тих, хто зберігає скарби» - до Дня музеїв, «Україна – європейська
держава» - до Дня Європи, «Закон і ми» - до Дня Конституції, «Україні
Незалежній, даруємо любов безмежну» – до Дня Незалежності України тощо.
Значна увага була приділена організації книжково-журнальних виставок,
приуроченим визначним датам історії України. До уваги користувачів бібліотеки
були

підготовлені

книжково-ілюстративні

виставки:

«З

Днем

захисника

вітчизни», «Герої не вмирають», «Поріс чорнобилем Чорнобиль, бідою нашою
поріс», «Україна у Другій Світовій війні» ,«Бабин яр – забуттю не підлягає»,
«Україна – козацька мати».
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Книжково-ілюстративні виставки , приурочені визначним датам історії

Значна робота була проведена щодо організації заходів з нагоди
відзначення професійних свят. Книжково-журнальні виставки були підготовлені,
враховуючи перелік спеціальностей, які готують у нашому університеті, а саме:
- до дня бухгалтера - «Інтерактивна бухгалтерія: все, що необхідно знати
майбутньому бухгалтеру»;
- до дня працівників ветеринарної медицини - «Ветеринарія: наука чи
ремесло?»;
- до дня пасічника - «Бджільництво від А до Я»;
- до міжнародного дня митника - «Державна митна служба в Україні –
проблеми та перспективи»;
- до дня працівників сільського господарства - «Земний уклін працівникам
землі».
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Важлива роль у масово-виховній роботі належить вихованню у студентів
любові і дбайливого ставлення до рідної землі, її історії, поваги до народних
традицій і звичаїв, фольклору, любові до рідної природи. У зв’язку з цим, одним з
пріоритетних

напрямів національного

виховання

молоді

є

краєзнавство,

народознавство. Тематика книжкових виставок та заходів з питань краєзнавства
була такою: «Літературне мистецтво краю»; «Джерела чистої води», «Вінниччина
– Перлина Поділля !»
Також особлива увага була приділена організації книжково–ілюстративних
виставок, які зосереджували увагу на передачі знань про природу через книгу,
проблемах екології, розкриття естетичної цінності природи. Зокрема, «Проблеми
збереження лісу та його багатств», «Вода – основа життя на землі», «Земля наш
спільний дім» тощо.

Бібліотека своєю діяльністю долучається до вступної компанії. До дня
відкритих дверей в університеті було розгорнуто книжкову виставку «Бібліотека
на допомогу абітурієнту».
Важливою складовою роботи

бібліотеки Вінницького національного

аграрного університету є організація та проведення різноманітних культурно –
просвітницьких масових заходів. Адже одним із основних завдань бібліотеки є
задоволення інформаційного попиту користувача та організація дозвілля нашого
студентства.
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2018 рік був надзвичайно багатий на визначні події та знаменні дати, які
відзначалися у стінах бібліотеки. Насамперед, це проведення в університеті
заходів до дня народження великого Кобзаря – Тараса Григоровича Шевченка. У
рамках відзначення 204-ї річниці від дня народження поета, бібліотекою ВНАУ
була проведена літературно-музична година «Співає березнем весна у серці
Кобзаря».

В

рамках

заходу

була

організована

презентація

книжково-

ілюстративної виставки «Музи Шевченка».

Літературно-музична година «Співає березнем весна у серці Кобзаря»

До Дня Святого Валентина проведено літературну зустріч «Через віки з
любов’ю», на яку завітали поціновувачі поезії та учасники літературного
об`єднання «Слово». У романтичній атмосфері зимового вечора, за філіжанкою
чаю пригадали, як описували почуття кохання у творах українські майстри пера
Василь Симоненко, Іван Франко, Микола Луків, Леся Українка, Ліна Костенко.
Студенти читали свої власні вірші про кохання.

Засідання літературного об’єднання «Слово»
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До Всесвітнього дня поезії у бібліотеці ВНАУ був проведений

захід,

приурочений творчості української поетеси Ліни Василівни Костенко літературне знайомство «Поезія – це завжди неповторність», на якому розповіли
про життя і творчість видатної українки. Студенти та викладачі читали улюблені
твори поетеси. Завершилося літературне знайомство із Ліною Костенко
переглядом віртуальної виставки творів Ліни Василівни та презентацією книги
«Річка Геракліта».

Літературне знайомство «Поезія – це завжди неповторність»

З метою вшанування 32-х роковин Чорнобильської трагедії у бібліотеці
проведено інформаційну годину «Поріс чорнобилем Чорнобиль – бідою нашою
поріс»

для

студентів-екологів.

До

уваги

присутніх

було

представлено

демонстрацію фрагментів документальних фільмів, присвячених техногенній
катастрофі. Прочитані гіркі віршовані рядки, як спомин страшної трагедії.
Напередодні світлого свята Воскресіння Христового бібліотека ВНАУ
вирішила підготувати своїм читачам справжній весняно-великодній подарунок майстер – клас з писанкарства. Для проведення заходу була запрошена майстриня
– писанкарка Катерина Білокур. Доповненням до майстер – класу стала яскрава
виставка книг, наповнена мистецькими роботами співробітників бібліотеки та
студентів університету - «З Великоднем, добрі люди».
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Майстер-клас по писанкарству з майстринею Катериною Білокур ,з нагоди Великодніх свят

Уже стало доброю традицією до Дня вишиванки в Україні організовувати в
нашій бібліотеці свято поваги до звичаїв українського народу. У цей день фойє
бібліотеки, де організована виставка «Україна вишивана», перетворилося у
справжній музей. Тут і книжково-ілюстративна виставка, і експозиція, і картинна
галерея. На виставці були представлені справжні шедеври краси, які створені
нашими бібліотекарями, їхніми матерями та бабусями.
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Виставка декоративно-прикладного мистецтва «Україна вишивана»

Комплексом культурно–мистецьких заходів ознаменована 36-річниця від
дня створення Вінницького національного аграрного університету. З цією метою
для наших студентів були проведені різні заходи. Конкурс авторського віршу
«Поетична осінь ВНАУ» об’єднав талановитих студентів, поетів – початківців і
став реальною можливістю для них проявити свої творчі здібності, поділитися
своїми досягненнями. Конкурсанти читали свої власні вірші у номінації - читання
авторського віршу: «Рідному ВНАУ присвячується», «Романтична історія осені»,
«В душі та серці - українець» та номінації декламування класичної поезії. Також,
з нагоди відзначення дня народження нашого університету, у бібліотеці було
підготовлено – виставку – інсталяцію «ВНАУ – святкує 36!», яка експонувалася у
світлиці та на фестивалі національної кухні.

Святкування 36-ї річниці з дня застосування ВНАУ
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Літературний конкурс авторського віршу «Поетична осінь ВНАУ»

Фестиваль національної кухні

Цикл заходів було проведено з нагоди відзначення в Україні Дня
української писемності та мови. У Вінницькому національному аграрному
університеті пройшла загальноуніверситетська кураторська година, організована
спільно викладачами кафедри української та іноземних мов і бібліотекою. З
метою просвітницької роботи, ознайомлення студентів із кращими зразками
літературних творів, які впливали на хід історії, бібліотека організувала виставку
писемних пам’яток «Душа народу бринить у слові», також в читальних залах
бібліотеки були підготовленні книжкові виставки «Українська мова – мова
єднання», «З рідним словом міцніє держава».
Сьогодні наша бібліотека значну увагу приділяє інтерактивним методам
роботи зі студентами. Одним з таких методів є тренінги. Тренінги сьогодні є
незамінним елементом системи навчання й розвитку. У цьому напрямку
бібліотекарі співпрацюють з психологами університету. З метою адаптації
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студентів першого курсу в університеті було проведено цикл інформаційно–
психологічних тренінгів на теми: «Я студент ВНАУ», «Я і моя група»,
«Комунікативні навички студента», «Основи корпоративної культури». Задля
розвитку інтересу у студентів до читання книг проведені інформаційнопсихологічні тренінги на тему: «Книга чи інтернет», «Я і книга», «Бібліотерапія»,
«Читаючи - зцілюєшся».

Інформаційно-психологічні тренінги для студентів

Обираючи форми і методи масової роботи, наша бібліотека віддає перевагу
тим,

у

яких

наші

студенти

виступають

не

пасивними

слухачами,

а

найактивнішими учасниками.
Для того, щоб розкрити і розвивати таланти наших студентів, бібліотекарі
залучають їх до участі у масових заходах, творчих вечорах, зустрічах з відомими
людьми Вінниччини,

майстер-класах, виставках художньої та декоративно-

прикладної творчості.
В бібліотеці організовано літературно – мистецьке об’єднання «Слово». В
рамках

роботи

об’єднання

обдарованій

молоді

надається

можливість

презентувати свою творчість.
Усі масові заходи та книжкові виставки, які були організовані протягом
року, сприяли національно-патріотичному, трудовому і фізичному вихованню, а
також вихованню духовності, моралі і культури, допомагали

у формуванні

дозвіллєвої культури у студентському середовищі. А це, у свою чергу, допомагає
розвитку

гармонійної

особистості

з
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високим

національним

культурним

потенціалом, розвиненим почуттям прекрасного, усталеними естетичними
смаками.
Пошук бібліотекою свого місця в загальноуніверситетській культурнопросвітницькій роботі – процес творчий і безперервний, у результаті якого
бібліотека стала центром гуманітарної культури і впевнено крокує у наступний
2019 рік.

Значна увага приділяється роботі щодо поповнення бази даних електронного
каталогу. В електронній базі «Софія» зареєстровано 38 нових назв періодичних
видань, які поповнюються протягом року. Електронна база «Аналітика» за 2018
рік поповнилась на 1820 номерів, введено 13664 записів.
Відповідно до запитів професорсько-викладацького складу та студентів
університету було зашифровано за класифікаційними таблицями УДК 1089
наукових статей.
У 2018 році виконано 7801 довідку: 5001 бібліографічну, 1097
фактографічних, 1703 тематичних. Черговими бібліографами біля каталогів було
надано 605 консультацій. В автоматизованому режимі видано 2005 довідок.
Актуальними серед користувачів у 2018 році були наступні теми : «Ринок
землі», «Обіг земельних ресурсів», «Оцінка землі», «Земельні ресурси»,
«Мораторій на продаж землі», «Мікроструктурний аналіз молока та м’яса»,
«Підприємництво

в

аграрній

сфері»,
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«Картоплезбиральні

комбайни»,

«Картоплесаджальні машини», «Технології вирощування пшениці озимої»,
«Готельне господарство», «Децентралізація», «Садово-паркове планування»,
«Ресторанний бізнес», «Маркетинг підприємств», «Кадрові питання в Україні»,
«Біогазове виробництво» та багато інших.
Виставки нових надходжень розміщуються на сайті бібліотеки, тому
ознайомитись з новою літературою та визначити її інформаційну цінність мають
можливість усі. Крім того, формуються і розсилаються списки нових надходжень
безпосередньо по кафедрах. В цьому році для перегляду було представлено 10
виставок, які охопили 297 назв джерел інформації (підручники, посібники,
монографії,

практикуми,

довідники,

збірники,

бібліографічні

покажчики,

методичні та періодичні видання). Для студентів та професорсько-викладацького
складу різних кафедр було сформовано 106 інформаційних листків.
Запитувачам інформації було надіслано 138 інформаційних листів, в яких
використано 1591 джерело інформації з фонду бібліотеки ВНАУ. Підбірка джерел
проводилась за наступними темами: «Дотації в сільському господарстві»,
«Розвиток фермерських господарств», «Особливості вирощування фізалісу»,
«Екологічно безпечна продукція перепільництва», «Вирощування пряних трав»,
«Утримання

шиншил»,

«Ресторанний

бізнес»,

«Стандартизація

продукції

тваринництва», «Застосування дріжджів та заквасок у виробництві хліба»,
«Класифікація

видатків

з

бюджету»,

«Менеджмент

персоналу»,

«Адміністративно-територіальна децентралізація», «Правові основи наповнення
бюджету», «Мораторій на землю», «Бюджетний борг», «Кіберзлочини»,
«Роботизація в сільському господарстві» та багато інших.
Будучи провідним підрозділом університету, бібліотека відображає рівень
його розвитку. Одним з критеріїв для отримання закладом вищої освіти ліцензії є
відповідність фонду бібліотеки завданням навчального процесу.
Особлива увага при комплектуванні документами звертається на навчальні
дисципліни кафедр, які акредитуються, на виконання їх замовлень з придбання
літератури. Використовуючи можливості нашої програми «Софія», поліпшуючи
якість

формування

фонду,

проводиться
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постійний

моніторинг

книгозабезпеченості
«Книгозабезпечення

навчального
навчальних

процесу

дисциплін».

за
Проте,

допомогою

модуля

в

умовах

сучасних

доводиться співвідносити потреби в оновлені бібліотечного фонду з фінансовими
можливостями університету.
Кошти, витрачені на придбання бібліотечного
фонду за 2014-2018 р.р.
№№
п/п
1
2
3
4
5

Роки

Сума

2014
2015
2016
2017
2018

73588
58480
104477
120372
82889

На
книги
31030
24931
37596
37088
18891

На періодику
42558
33549
66881
83284
63998

За 2018 рік бібліотека отримала 2886 примірників видань (996 назв), на
загальну суму 56195 грн. 42 коп. Навчальної літератури надійшло 1137
примірників (39,40% від загальної кількості надходжень), наукової – 450
примірників (15,60% від загальної кількості надходжень). Ріст фонду за 2018
складає 1886 примірників.
У звітному році фонд бібліотеки поповнювався за рахунок дарування книг
від юридичних та фізичних осіб. Прийнято, як подарунки - 1801 примірник на
суму 37304 грн. Крім того, фонди постійно поповнюються неопублікованими
документами – дисертаціями, авторефератами. Тобто, спеціалізовані дисертаційні
ради ВНАУ та інших наукових закладів також слід розглядати як додаткове
джерело комплектування. За 2018 рік надійшло 8 дисертацій та 262 автореферати.
Фонд неопублікованих документів становить 1941 примірник.
Передплата є одним із головних джерел комплектування фонду бібліотеки
. Оскільки бібліотека ВНАУ – структурний підрозділ університету, кошти на
передплату виділяються з урахуванням фінансових можливостей вузу. На 2018
рік на передплату періодичних видань було виділено 63998 грн.
У 2018 році опрацьовано 2886 примірників нових надходжень.
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У 2018 року прийнято рішення відмовитись від ведення карткових
каталогів (алфавітного та систематичного),

так як всі записи дублюються в

електронному каталозі. Проте, робота із Генеральним алфавітним каталогом
продовжується у картковому вигляді. Впродовж 2018 року, бібліотекарі відділу
працювали над поповненням електронного каталогу новими надходженнями,
ввели і роздрукували 2356 карток (з них до Генерального алфавітного каталогу –
1362 картки).
Крім того, постійно проводилась робота над очищенням каталогів та
оновленням роздільників. За 2018 рік вилучено 680 карток (на списані
видання), оновлені та написані нові - 38 роздільників.
Збереження фондів бібліотеки ВНАУ забезпечується комплексним
підходом до вирішення питань обліку, правильного розміщення та зберігання,
системою організаційних, технічних і технологічних заходів, які забезпечують
захист документів на всьому шляху в бібліотеці.
Крім

книжкового

фонду,

у

відділі

зберігаються

дисертації

(202

примірники) та автореферати дисертацій (1739 примірників) Виділено фонд
рідкісних та цінних видань (160 примірників). Ведеться картотека дисертацій та
авторефератів дисертацій, картотека рідкісних та цінних книг.
У 2018 році було проведено переоблік переоблік фонду за без інвентарним
обліком всіх структурних підрозділів бібліотеки і виявлено, що у відділі
зберігання він становить 25450 примірників, в читальному залі №1 – 2493
примірники, абонементі №1 – 11306 примірників, абонементі №2 – 9929
примірників, читальному залі №4 – 1391 примірник. На списану літературу були
зроблені відмітки в електронній базі, картотеці літератури за без інвентарним
обліком та вилучені талони з індикатора.
За 2018 рік отримано 1934 примірники, в читальні зали передано 1626
примірників, на абонементи 276 примірників. Також з ретро фонду передано 102
примірники за запитами користувачів. Зроблено 10 підбірок нової літератури
(297 джерел).
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Продовжувалась робота по введенню фонду в БД «Книга» та її
редагуванню. Фондом дисертацій та авторефератів дисертацій обслужено 12
користувачів, видано 19 примірників.
У 2018 році значна увага була приділена роботі щодо впорядкування
бібліотечного фонду, фонду цінних та рідкісних видань. З цією метою було
здійснено ряд заходів, а саме: введення книг з ретро фонду та редагування
записів, завершена робота з ретроконверсії навчально-наукових видань, які
складають активну частину фонду бібліотеки. Відтепер користувачі електронного
каталогу АБС «СОФІЯ» зможуть здійснити повний пошук з масиву навчальнонаукової літератури наявної у бібліотеці. Продовжено роботу з присвоєння
штрих-кодів примірникам книг, які були повернені боржниками в читальних
залах та абонементах, оформлених взамін загублених. Відредаговані записи
проблемних видань, виявлених після переобліку фонду зберігання літератури.
Завдяки

єдиній

базі

даних

АБІС

«СОФІЯ»

знаходились

дублети,

відслідковувалось місцезнаходження книг, кількість та вартість примірників.
Основним напрямком роботи служби інформатизації та автоматизації
бібліотечних процесів є робота з електронним каталогом. Протягом року постійно
проводилось редагування записів в електронному каталозі згідно ДСТУ ГОСТ
7.1-2006, друкувались картки введених та відредагованих книг. Відбувалось
редагування довідників предметних рубрик, видавництв, розділу знань та інше. У
розділі «Систематизація» модуля «Каталогізатор» додатково було встановлено
віконце для написання індексу УДК, зв’язку з переведенням фонду бібліотеки з
таблиць ББК на УДК.
Протягом року всіма відділами бібліотеки до ЕК введено 14763 записи:
-

1099 назв книг з ретро фонду та нових надходжень;

-

13664 записів статей.

Станом на 31 грудня 2018 року електронний каталог АБІС «СОФІЯ»
вміщує 202 499 записів, із них - 32486 записів книг та 170013 записів статей.
Одним із головних та пріоритетних завдань у роботі служби є наповнення
репозиторію університету . У 2018 році адміністрування наукової частини
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репозиторію було передано бібліотеці. Саме завдяки цій роботі забезпечується
відкритий доступ до результатів наукових досліджень, що проводяться у
Вінницькому національному аграрному університеті. Репозиторій ВНАУ містить
17463 праці, в тому числі 6131 наукових публікацій. За звітний період до
репозиторію імпортовано 935 наукових публікацій.
Надзвичайно важливою та новою формою роботи служби у звітному році
став напрям по наукометрії. З березня місяця працівники служби розпочали
роботу у світових наукометричних базах Web of Science, Scopus, Google scholar та
системі «Бібліометрика української науки». Здійснений моніторинг наукової
діяльності професорсько-викладацького складу університету з вищезгаданих
науко

метричних

баз,

проведена

робота

зі

збільшення

університетської спільноти у науковому світовому

представництва

просторі. Внаслідок

моніторингу, створений об’єднаний профіль університету – «Vinnytsia National
Agrarian University», проведена значна робота щодо прикріплення публікацій
викладачів до єдиного профілю.
Значна робота була проведена працівниками служби інформатизації та
автоматизації бібліотечних процесів з викладачами та аспірантами зі створення та
редагування

існуючих

профілів

у

наукометричній

базі

Google

Scholar.

Результатом цієї роботи стало створення та редагування 416 профілів науковців
ВНАУ. На основі профілів у Google Scholar було подано 178 заявок на реєстрацію
у системі Бібліометрика української науки.
Для полегшення пошуку статей та ідентифікації науковців у міжнародному
середовищі існують цифрові ідентифікатори: ORCID, ResearcheID, Scopus Author
ID, DOI та інші. У зв’язку з цим, бібліотекою ВНАУ, спільно з науковцями, була
проведена робота по створенню всім
викладачам

та

аспірантам

ВНАУ цифрових

ідентифікаторів

ORCID та

ResearcherID. У результаті проведеної роботи 421 науковець отримав цифрові
ідентифікатори.
Працівники служби постійно надавали консультації науковцям з питань
об’єднання

профілів, відображення статей у БД, наукометричних показників,
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журналів, які індексуються у комерційних базах даних . На допомогу науковцям з
питань наукометрії були розроблені інструкції, які розміщені на сайті бібліотеки.
Наукометрична діяльність бібліотеки ВНАУ проходила у тісній співпраці з
навчально-науковим відділом університету. Службою

подано інформацію по

переліку закордонних та вітчизняних видань, в яких публікувалися викладачі
ВНАУ; ідентифікатори викладачів ORCID,

ResearcherID, Scopus; аналіз

публікаційної активності вчених університету для звіту про виконання критеріїв
надання та підтвердження статусу «національний»; інтернет-адреси профілей в
наукометричних базах Google Scholar, Web of Science тощо.
Бібліотекою ВНАУ подано заявку для участі у відборі з метою
забезпечення доступу університету до електронних наукових баз даних Scopus та
Web of Science (сформовано перелік з 29 наукових робіт з Scopus та 30 наукових
робіт з Web of Science Core Collection). Згідно Наказу МОН України від 06
листопада 2018 року № 1213 Вінницький національний аграрний університет
отримав доступ до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of
Science.
Наразі у наукометричній базі Scopus до профілю ВНАУ прив’язано 74
науковці, 64 статті; у базі Web of Science – 60 науковців, 53 статті.
Працівники служби постійно підвищують свій

науковий

рівень,

займаються самоосвітою Зокрема, прослуховували вебінари від Clarivate Analytics
та Elsevier, брали участь у

конференції

"Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та
перспективи", яка проходила на базі НБ ОНУ
ім.І.І. Мечникова.

Отриманим

досвідом

знаннями

ділилися

працівниками

колеги

з

та

бібліотеки ВНАУ.
З темою «Наукометрія: нові аспекти
діяльності

бібліотек»

головний

бібліотекар

Наталя Латуша виступила на семінарі бібліотек
МО аграрного напряму Вінницької області «Основні напрями розвитку сучасних
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бібліотек». У доповіді було висвітлено можливості роботи в наукометричних
базах, таких як Google Scholar, Scopus, Web of Science, доведено важливість
компетентності бібліотекаря з питань наукометрії.
Бібліотека постійно адаптується до інформаційних потреб користувачів.
Під гаслом «Часи змінюються і ми змінюємось разом із ними», колективом
авторів (Заквацькою О., Латушею Н., Коваленко В.) було створено портфоліо
бібліотеки «Мобільність – ознака успіху». Творча робота була представлена на
конкурс "Портфоліо бібліотек", що був організований МО бібліотек ЗВО м.
Вінниці та зайняла ІІ місце.
У ролику представлено бібліотеку, як
незамінний підрозділ університету, адаптований
до його сучасних напрямів діяльності.

Портфоліо бібліотеки "Мобільність - ознака успіху"

В сучасних умовах, коли читачі перетворюються на «віддалених
користувачів», коли відбувається глобальне відчуження аудиторії від книги,
бібліотека приваблює користувачів віртуальними виставками, бук-трейлерами.
Віртуальна

виставка

«Рідна

Вінниччина»

не

лише

популяризує

краєзнавчий фонд бібліотеки, але й знайомить з визначними місцями краю та
історичними подіями, що були переломними для Вінниччини.
В університеті найбільш затребуваним, звичайно, є навчально-науковий
фонд бібліотеки, проте бібліотекарі популяризують і художню книгу.
До річниці від дня народження видатного українського письменника Олеся
Гончара було створено буктрейлер на книгу «Собор».
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Буктрейлер на книгу Альфреда Брема «Жизнь животных» містить перелік
питань, відповіді на які читач знайде лише гортаючи сторінки видання дослідника
тваринного світу. Історії Брема наповнені тонкими спостереженнями і багаті на
справжні людські емоції.
Видання бібліотеки та інші інформаційні
продукти розміщувались на сайті бібліотеки,
який постійно оновлювався.
Це бібліографічні списки, покажчики,
нові

надходження, передплата періодичних

видань, подарункові видання, віртуальні

Буктрейлер на книгу А. Брема
«Жизнь животных»

виставки та буктрейлери, методичні розробки, незаслужено забуті книги та інше.
Цікаві події з бібліотечного життя, фотосвітлини, участь у різних заходах,
семінарах, статті, оголошення відображаються на Web – сайті бібліотеки

у

бібліотечному блозі та сторінці «Бібліотека ВНАУ» мережі Facobook. За 2018 рік
число переглядів блогу становить 1915 .
На головній сторінці сайту бібліотеки, в розділі «Новини», постійно
розміщувались повідомлення про майбутні заходи, вебінари та інша актуальна
інформація. Особливу увагу було привернено корисним гіперпосиланням для
науковців та бібліотекарів.
За 2018 рік Web – сайт відвідали

15662

користувача, в порівнянні з

минулим роком кількість відвідувань зменшилась, проте збільшилась кількість
переглядів сторінки бібліотеки у мережі фейсбук.
На допомогу користувачам у бібліотеці обладнано 22 комп’ютеризованих
робочих місця, забезпечено Wi-Fi доступ. Протягом року автоматизованими
робочими місцями скористались близько 2664 користувачів. Науково-методична
діяльність – вагомий напрямок роботи бібліотеки ВНАУ.
На виробничих нарадах приділялась увага всім напрямам бібліотечної
роботи, а також висвітлювались актуальні питання бібліотечної справи в Україні.
У 2018 році проведено 7 методичних днів, на яких розглядались такі питання:
«Інноваційні напрями діяльності в роботі бібліотек», «Впровадження УДК в
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бібліотеці

ВНАУ»,

«Бібліотека,

як

«Особливості
соціальний

систематизації

інститут»,

документів за УДК»,

«Використання

маркетингового

інструментарію в університетській бібліотеці» та ін. Актуальним було засідання,
на якому розглядалось питання «Наукометричні БД Scopus, Web of Science,
Google Scholar, Бібліометрика української науки», адже ця діяльність займає
важливе місце у роботі бібліотеки ВНАУ. У звітному році було проведено
практикум з вивчення ДСТУ 8302:2055 «Бібліографічне посилання. Загальні
положення та правила складання».
Методист

та

провідні

спеціалісти

регулярно

надають

відповіді-

консультації на запити працівників бібліотеки ВНАУ. За 2018 рік було надано 19
консультацій. Актуальними темами у звітному році стали «Універсальна
десяткова класифікація», «Особливості наукометричних баз Scopus, Web of
Science, Google Scholar, Бібліометрика української науки», «Ідентифікатори
науковця ORCID та ResearcherID» та ін. Методичні матеріали, програми семінарів
і практикумів, публікації про бібліотеку постійно висвітлюються на сайті
бібліотеки в розділі «Бібліотекарю», а також на бібліотечному блозі.
Працівники бібліотеки ВНАУ є активними учасниками бібліотечного
життя міста Вінниці. Бібліотека ВНАУ є членом методичного об’єднання
бібліотек закладів вищої освіти м. Вінниці, а також працівники бібліотеки є
членами ГО «Асоціація бібліотек Вінниччини». Ці професійні об’єднання
постійно проводять семінари, конференції, практикуми та ін. заходи, учасниками
яких є працівники бібліотеки ВНАУ.
Працівники бібліотеки ВНАУ Наталія Дудкевич, Наталія Латуша та
Вікторія Коваленко взяли участь у ІІІ Міжнародній науково-практичній
конференції бібліотек ЗВО «Бібліотеки закладів вищої освіти: досвід та
перспективи», яка проходила в Науковій бібліотеці Одеського національного
університету ім. І. І. Мечникова. Працівники бібліотеки ВНАУ отримали
можливість поспілкуватись з представниками провідних бібліотек України та
близького зарубіжжя, міжнародних наукових видавництв; наукометричної бази
Web of science.
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ІІІ Міжнародна науково-практична конференція бібліотек ЗВО «Бібліотеки закладів вищої
освіти: досвід та перспективи»

На базі бібліотеки Вінницького торговельно-економічного інституту
КНТУ проходив семінар «Комунікаційний простір сучасної бібліотеки».
Учасниками семінару стали заступник директора Олена Заквацька та бібліотекар
Алла Савіна, яка виступила з доповіддю «Організація комунікаційного простору
сучасної бібліотеки».

Семінар «Комунікаційний простір сучасної бібліотеки»

Співробітники бібліотеки ВНАУ стали учасниками VI Міжнародної
науково-практичної конференції «Усна історія: теорія, метод, джерело», яка була
організована Вінницькою ОУНБ ім. К. А. Тімірязева.
Бібліотечні працівники постійно підвищують свій фаховий рівень. В бібліотеці
регулярно проводяться огляди професійних періодичних видань, знайомство з
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актуальними питаннями бібліотечної справи в Україні та запровадження
інноваційних форм роботи в практику бібліотеки.
Бібліотека ВНАУ об’єднує бібліотеки аграрного напряму Вінницької
області задля ефективної їх діяльності, впровадження інновацій у роботу
бібліотек, обміну досвідом, зміцнення зв’язків між бібліотеками методичного
об’єднання. Є Головною бібліотекою методичного об’єднання бібліотек
аграрного напряму Вінницької області, до складу якого входять 8 бібліотек
коледжів.
У вересні 2018 року на базі бібліотеки ВНАУ відбувся семінар
методичного об’єднання бібліотек аграрного напряму Вінницької області «Основні
напрями розвитку сучасних бібліотек». Учасниками семінару стали завідуючі
бібліотек методичного об’єднання та бібліотекарі ВНАУ.

Семінар «Основні напрями розвитку сучасних бібліотек»

На базі Немирівського коледжу будівництва та архітектури відбулось
засідання методичного об’єднання завідувачів бібліотек ЗВО І-ІІ рівнів
акредитації, на якому були присутні представники бібліотеки ВНАУ. На засіданні
виступила методист бібліотеки Вікторія Коваленко з доповіддю «Сучасні аспекти
бібліотечного сервісу».
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Вікторія Коваленко з доповіддю на засіданні методичного обєднання
«Сучасні аспекти бібліотечного сервісу»

Також у

2018 році були здійснені виїзди до бібліотек Немирівського

коледжу будівництва, економіки та дизайну та Чернятинського коледжу ВНАУ, з
метою перевірки стану впровадження у бібліотеці УДК та вивчення діяльності
бібліотеки загалом. Загальна площа бібліотеки складає 1200 м2 із 250
посадковими місцями в читальних залах.
Три універсальні читальні зали, які обслуговують користувачів в режимі
відкритого доступу, оснащені комп’ютерною технікою, мобільними меблями,
оновленим фондом.
Бібліотека

обладнана

23

комп’ютерами,

2

принтерами,

2

багатофункціональними пристроями.
На сучасному етапі особлива увага приділяється використанню людського
фактору, підвищенню якості і творчої віддачі інтелектуального, кадрового
потенціалу, покращенню підготовки і використання спеціалістів.
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Робота з кадрами – одна із складових частин управлінської роботи по
керівництву бібліотекою.
Протягом року на базі національного університету біоресурсів і
природокористування ННІ післядипломної освіти, підвищили кваліфікацію
заступник директора О.Заквацька та завідуюча відділом зберігання літератури
Г.Калінкіна.

Також працівники бібліотеки Коваленко В.А., Щербатюк Л.С.,

Непорочна

Н.А.

пройшли

науково-практичний

тренінг

в

«Школі

медіаграмотності».
Одним із напрямків роботи щодо підвищення фахового рівня є онлайнкурси та семінари. У 2018 році

співробітники бібліотеки Латуша Н.М. та

Коваленко В.А. прийняли участь в онлайн – семінарі «Інформаційні інструменти
для авторів наукових публікацій», «Практичні рекомендації по публікаціях в
міжнародних журналах».
За відданість бібліотечний справі та професіоналізм, з нагоди 36-ї річниці
від дня утворення ВНАУ занесена на Почесну Дошку Пошани та нагороджена
відзнакою завідуюча відділом комплектування і обробки літератури Щербатюк
Л.С.
Також працівники бібліотеки були присутніми на засіданнях директорів та
заступників вузівських бібліотек, які проходили на базі бібліотеки ВНМУ,
ВНТЕІ,ВДПУ, ділились досвідом щодо аналізу роботи вузівських бібліотек, форм
річної звітності, плану конференцій та семінарів, запланованих на рік.
Протягом року бібліотечними фахівцями були подані матеріали до
дайджесту «Сучасні орієнтири університетських бібліотек».
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2.1. Кадрове забезпечення
Навчальний процес сьогодні в університеті забезпечують 348 науковопедагогічних працівників, з них 36 докторів наук; 223 кандидатів наук. Переважна
більшість викладачів університету мають педагогічний стаж більше 15 років,
середній вік викладачів становить 41 років. Всі кафедри університету очолюють
особи з науковими ступенями та званнями, 100 % випускових кафедр очолюють
доктори наук та професори.
Динамічно розвивався колектив університету у 2018 році, всі науковопедагогічні працівники працюють над підвищенням своєї наукової кваліфікації та
педагогічної майстерності.
2.2. Навчально-методична робота
Організація та контроль навчального процесу, навчально-методичної роботи
кафедр університету, інформаційного забезпечення, ліцензування і акредитації
освітньої діяльності та підтримка системи управління навчальним процесом
здійснюється навчально-науковим центром. До складу навчально-наукового
центру

входять

навчальний

працевлаштування,
удосконалення

відділ,

науково-методичний

навчальних

відділ

практичного

відділ,

відділ

обслуговуючих

програм

навчання

та

функціонування

та

та

науково-дослідна

лабораторія біоенергетики.
Навчально-методична робота викладачів університету проводиться згідно
затверджених керівництвом планом роботи науково-методичної комісії та
видання навчально-методичної літератури. За звітний період 2018 року було
розроблено плани роботи та видання навчально-методичної літератури, які
обговорювались на засіданнях навчально-методичних комісій факультетів і
затверджувались науково-методичною комісією університету.
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Обліку

Економіки та
під.

Агрономічни
й

ТВ і ППТ

Механізації с.г.

Менеджменту

Ф-т

Видання навчально-методичної літератури
по кафедрах Вінницького національного аграрного університету
за 2018 рік
№
Назва кафедри
Програми Методичні
дисциплін
вказівки
1 Аграрного менеджменту
8
22
2 Історії України та філософії
5
9
3 Української та іноземних мов
25
27
4 Адміністративного менеджменту та альтернативних
14
29
джерел енергії
5 Права
20
19
6 Маркетингу та аграрного бізнесу
6
12
Всього по факультету
78
118
1 Процесів та обладнання переробних і харчових вир.
8
9
2 Експлуатації машинно-тракторного парку та тех. сер.
6
9
3 Сільськогосподарських машин
3
8
4 Машин та обладнання сільськогосподарського вир.
2
7
5 Електротехнічних систем, технологій та автоматизації
7
10
6 Загальнотехнічних дисциплін та охорони праці
0
0
7 Двигунів внутрішнього згорання та альтернативних
2
10
паливних ресурсів
Всього по факультету
28
53
1 Годівлі сільськогосподарських тварин та водних
13
20
біоресурсів
2
Розведення сільськогосподарських тварин і зоогігієни
14
22
3 Технології виробництва продуктів тваринництва
6
21
4 Фізичного виховання
1
8
5 Харчових технологій та мікробіології
22
52
Всього по факультету
56
123
1 Екології та охорони навколишнього середовища
23
52
2 Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії
3
22
3 Ботаніки, генетики та захисту рослин
25
38
4 Рослинництва, селекції та біоенергетичних культур
5
28
5 Садово-паркового господарства, садівництва та
17
27
виноградарства
Всього по факультету
73
167
1 Економічної кібернетики
6
8
2 Фінансів, банківської справи та страхування
23
24
3 Менеджменту зовнішньоекономічної діяльності,
27
38
готельно-ресторанної справи та туризму
4 Математики, фізики та комп`ютерних технологій
17
21
5 Економіки
19
32
6 Моделювання та інформаційних технологій в економіці
5
20
Всього по факультету
97
143
1 Бухгалтерського обліку
12
5
2 Аудиту та державного контролю
2
4
3 Обліку та оподаткування в галузях економіки
4
4
4 Аналізу та статистики
3
16
Всього по факультету
21
29
Всього по університету
353
633
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2.3. Практична підготовка студентів
Практична підготовка студентів, як одна із форм організації навчального
процесу, є обов'язковою компонентою освітньо-професійної програми для здобуття кваліфікаційного рівня, що має на меті набуття студентом професійних
навичок та вмінь. Вона здійснюється на кращих підприємствах агропромислового
комплексу, підприємств харчової та переробної промисловості під організаційнометодичним керівництвом викладачів університету та головних спеціалістів
підприємств. Під час проходження практики

студентом закладаються основи

професійної діяльності, ділових якостей фахівця.
В університеті практичне навчання студентів проводиться згідно Положення
про проведення практики студентів Вінницького національного аграрного
університету затвердженого вченою радою університету 15 березня 2018 року
(протокол № 10).
Для проходження виробничої практики з підприємствами та організаціями
укладаються угоди, які розроблені на основі типових угод відповідно до наказу
Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження
Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів
України».
Станом на 31 грудня

2018 року укладено 915 угод, що дає можливість

повністю охопити виробниче навчання на підприємствах, установах та
організаціях всіх форм власності, студентів денної та заочної форми навчання.
Наказом Департаменту агропромислового розвитку, екології та природних
ресурсів Вінницької облдержадміністрації від 09.02. 2018 року рекомендовано
342 передових базових господарства для проходження виробничої практики
студентів університету та його структурних підрозділів (коледжів) на 2017/2018
навчальний рік по всіх спеціальностях.
Спільні зусилля науковців університету з навчально-науково-виробничим
комплексом «Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» сприяють можливості розвитку науки у поєднанні з виробництвом аби на їх основі відпрацюва57

ти алгоритм подальшої співпраці, а також принципово нову та перспективну
модель свого подальшого розвитку, яка дозволить максимально ефективно
консолідувати і продуктивно використовувати потенціал науки, освіти і
виробництва.
У відділі створена електрона база даних щодо проходження студентами всіх
видів практики, де вказано 642 господарства із зазначенням назви господарства,
населеного пункту, місця розташування, прізвища керівника господарства, номеру телефону.
В університеті діє система направлення студентів на виробничу практику.
За місяць до початку практики формується база підприємств з затвердженого
реєстру баз практики та у відповідності наявних договорів а також з дозволу
відповідних кафедр або циклових комісій студент може самостійно підібрати для
себе місце проходження практики і пропонувати його для використання.
Формується наказ про проходження практики студентами університету, де
визначається база практики для кожного практиканта окремо. Розроблені бланки
направлення на практику містять номер договору з підприємством, терміни
проходження практики та ПІБ студента (індивідуальна практика) або список
студентів (групова практика).
Для проходження виробничої практики студентів факультету «Технології
виробництва та переробки продукції тваринництва» окремо створена електронна
база даних, де вказано назва підприємства, його адреса, наявність поголів’я, в
тому числі ВРХ (молочне, м’ясне), свині, коні, вівці, птиця, виробництво молока,
м’яса, надій на корову, привіси ВРХ, свиней.
Створена електрона база даних по підприємствах харчової та переробної
промисловості Вінницької області. Всі електроні бази постійно оновлюються.
Аналіз спроможності господарств, які включені до Реєстру виробничих баз
університету, дає можливість забезпечити обсяги практичного навчання студентів
одночасно в кількості 950 осіб. За навчальний рік на цих базах можуть пройти
практику біля 8 тисяч студентів університету та структурних підрозділів денної та
заочної форми навчання.
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Серед тих, хто постійно співпрацює з університетом з питань проходження
виробничої практики, Департамент агропромислового розвитку, екології та
природних ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації, районні
управління АПК, ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Аграна Фрут Лука», ПрАТ
«Зернопродукт-МХП», ТОВ «Агро-Еталон», ПСП «Перемога», ПСП АФ «Батьківщина», ВАТ «Концерн хлібпром», ПАТ «Вінницький олієжиркомбінат», ТОВ
«Авіс», «Вінницький КХП № 2», ТОВ «Люстдорф», ПП «Радівське», ТОВ СП
«Нібулон»,

ПК

«Кернел»,

Вінницький

обласний

державний

проектно-

технологічний центр охорони родючості і якості ґрунтів, НДГ «Агрономічне»
ВНАУ та власні навчально-наукові й виробничі бази університету.

Навчальна практика в теплицях ботанічного саду університету

Навчальна практика студентів факультету механізації с/г в НДГ «Агрономічне» ВНАУ
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Виробнича практика студентів факультету ТВіППТ в ПП ВСГП «Радівське», с. Радівка
Калинівського
району

Виробнича практика студентів факультету механізації сільського господарства в
ПК «Кернел

Для професійної адаптації випускників університету постійно проводяться
індивідуальні

та групові зустрічі із роботодавцями та Центрами зайнятості.

Університет плідно співпрацює з підприємствами та холдинговими компаніями
області та України.
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3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА
Вінницький національний аграрний університет має багаточисленну та
відому в Україні когорту науковців. Кількість викладачів що беруть участь в
науково-дослідних роботах складає: доктори наук – 39 (з них за сумісництвом 29);
кандидати наук – 242 ( з них за сумісництвом 12).
За 2018 рік став віховим у науковій роботі університету.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про присудження
Премії Верховної Ради України найталановитішим молодим вченим у галузі
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за
2018 рік» № 2670-VIII від 15.01.2019 року, вперше науковцям ВНАУ Гончарук
І.В., Гончарук Т.В., Рубаненко О.О., Яновичу В.П. було присуджено Премію
Верховної

Ради

України

найталановитішим

молодим

вченим

у

галузі

фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок за
2018 рік за роботу «Науково-технічне забезпечення енергетичної автономії АПК
на основі ефективного використання поновлювальних джерел енергії», яка є
гідним доробком наукової школи академіка Калетніка Г.М.
Університет отримав отримав 4 стипендіатів Кабінету Міністрів України
серед найталановитіших молодих вчених: Рубаненко О.О., Луцяк В.В., Янович
В.П., Климчук А.О.
Відповідно до Постанови Верховної Ради України «Про призначення у 2019
році іменних стипендій Верховної Ради України для найталановитіших молодих
учених» № 2674-VIII від 17.01.2019 року, згідно якої Кравцю Р.А. призначено у
2019 році іменну стипендію Верховної Ради України для найталановитіших
молодих учених.
Щодо фінансування наукових досліджень, то вони зросли майже у 2 рази у
порівняні з 2017 роком. Так, за 2018 рік сумарні надходження становлять 767 тис.
грн., а у 2017 році становили 401 тис. грн.
Університет виграв бюджетне фінансування на проведення міжнародної
науково-практичної

конференції

«Інноваційні

технології

виробництва

та

переробки тваринницької продукції», у розмірі 10 тис.грн., згідно наказу МОН від
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22.12.2018р. № 1439.
Загалом в університеті було проведено 6 міжнародних та 24 всеукраїнських
конференцій, семінарів, круглих столів, серед яких приймали активну участь у
педагогічні працівники наших коледжів. USAVA запам’ятався кожному з нас,
адже такого масового наукового заходу ВНАУ ще не приймав.
Наймасштабнішим був форум ветеринарів, Міжнародний конгрес з
ветеринарної медицини USAVA 2018, який об’єднав понад тисячу ветеринарів з
різних країн, з Італії, Греції, Румунії, Молдови, Болгарії.

USAVA 2018
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Відповідно до наказу МОН від 22.12.2018 р. № 1439 затверджений проект
науково-технічних розробок молодих вчених ВНАУ «Розробка новітньої
концепції використання відходів сільського господарства для забезпечення
енергетичної автономії аграрних підприємств, фінансування якого розпочнеться з
1 січня 2019 року за рахунок коштів державного бюджету. Термін виконання
бюджетної тематики – 3 роки, орієнтовний обсяг фінансування 1 млн. 200 тис.
грн. На даний момент проект профінансований на 73% з державного бюджету і на
рахунки ВНАУ надійшли 292 тис.грн.
Обрали дієве наукове товариство студентів, аспірантів та молодих вчених.
У 2018 році відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України «Про
надання доступу закладам вищої освіти і науковим установам, що знаходяться у
сфері управління Міністерства освіти і науки України до електронних наукових
баз даних» № 1213 від 6.11.2018 Вінницький національний аграрний університет
вперше отримав доступ до міжнародних електронних наукових баз даних Scopus
та Web of Science за рахунок державного бюджету.
Важливо, що доступ до вказаних баз отримали і структурні підрозділи
університету: Технологічно-промисловий коледж ВНАУ, Могилів-Подільський
технолого-економічний коледж ВНАУ, Немирівський коледж будівництва,
економіки та дизайну ВНАУ, Ладижинський коледж ВНАУ, оскільки бібліотеки
вищезгаданих навчальних закладів комп’ютеризовані, технічно оснащенні, мають
вільний доступ до мережі Інтернет і є своєрідною платформою розвитку наукової
діяльності
Підключення ВНАУ до міжнародних електронних наукових баз даних
Scopus та Web of Science дає можливість вільного доступу науково-педагогічним
працівникам університету і коледжів, аспірантам, студентам, що значно
покращить розвиток наукової інфраструктури та підготовку наукових кадрів
університету. Наявність такого доступу розкриває нові можливості для молодих
науковців. Тепер з легкістю кожний науковець університету та коледжів зможе
представити власні наукові результати досліджень та відслідковувати науко
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метричні показники зі свого профілю в наукометричних базах Scopus та Web of
Science.
У 2018 році ми вперше створити та упорядкували профілі ВНАУ у
міжнародних наукометричних базах даних Scopus, Web of Science та створили
профіль університету у бібліометриці української науки - Google Scholar.
Увесь

науково-педагогічний

склад

університету

має

профілі

в

наукометричній базі Google Scholar, ідентифікатори ORCID та ResearcherID і
зареєстровані системі Бібліометрика української науки. На даний момент
зареєстровано 76 аспірантів, 404 науково-педагогічних працівників у Scopus, -404
- Web of Science, 404 - Google Scholar.
Важливо, що науковці ВНАУ зможуть оцінити кількісні та якісні показники
наукової

діяльності

вузу,

оскільки

Вінницький

національний

аграрний

університет має власні профілі у світових наукометричних базах Scopus, Web of
Science та системі Бібліометрики української науки.
Варто зазначити, що за звітний період значно покращилися показники
наукової діяльності вузу:
- по Scopus збільшилася кількість публікацій із 44 до 73, відповідно
збільшився індекс Гірша – з 4-х до 6-ти;
- по Web of Science кількість публікацій з 31 збільшилась до 66, індекс Гірша
з 2-х піднявся до 4-х;
- в системі Бібліометрики української науки за рейтинговими списками
Вінницький національний аграрний університет ввійшов до 100 кращих
вузів України, індекс Гірша збільшився з 24 до 27.
Результати наукової діяльності викладачів, науковців, аспірантів, молодих
вчених ВНАУ, а також науковців інших вузів висвітлюються не лише у світових
міжнародних наукових базах даних, а й у фахових виданнях Вінницького
національного аграрного університету. Університет має власних шість фахових
видань:
- Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики.
- Вібрації в техніці та технологіях.
64

- Сільське господарство та лісівництво.
- Аграрна наука та харчові технології.
- Техніка, енергетика, транспорт АПК.
- Промислова гідравліка і пневматика.
За 2018 рік репозиторій поповнився 4063 працями. Науковцями написано 31
статей у Scopus, 32 - Web of Science, 157 – у Міжнародній наукометричній базі
Copernicus, усього опубліковано статей в Україні – 436, за кордоном – 47,
монографій в Україні – 13, монографій за кордоном – 5, підручників та
навчальних посібників – 13, патентів на корисну модель – 23, патентів на
винаходи – 24, авторських свідоцтв – 4.
Краща роботи ВНАУ була відібрана серед 22 з України та оприлюднена на
Премію Кабінету Міністрів України за розроблення і впровадження інноваційних
технологій, очікуємо результатів.
Вперше 15 кращих інноваційних розробок ввійшли до видання ІІ тому
Інноваційних розробок закладів вищої освіти та науковий установ України, у
якому представлено 46 установ.
До

ТОР-5

кращих

інноваційних

розробок

України

ввійшов

наш

універсальний вібромлин, який буде представлений на обгортці журналу ІІ тому
Інноваційних розробок закладів вищої освіти та науковий установ України як
один з 5 найуспішніших інноваційних проектів України.

16 травня 2018 року Start up молодих науковців Вінницького
національного аграрного університету переміг на Всеукраїнському фестивалі
інновацій. Загалом же 2018 року на участь у конкурсі було подано 240 заявок, з
яких найбільше від університетів – 165. Також свої проекти надсилали
представники наукових установ національних академій наук, шкіл, коледжів,
професійно-технічних училищ тощо.
Під час оцінювання проектів, журі звертало увагу на 3 основні критерії:
новизна, масштабованість (розмір аудиторії, на яку розраховано розробку),
стан готовності до впровадження. ВНАУ представляв свій проект «Розробка
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вібраційного млина для механоактивації сипкого матеріалу» у номінації
«Економічно спрямовані інновації», де впевнено виборов перше місце. Окрім
того, завоював приз глядацьких симпатій. Енергоощадний вібраційний млин
дозволяє робити подрібнення до розміру частинок від 5 до 50 мікрометрів, що
в 5 разів тонше за людську волосину. Це дає змогу більше активувати матеріал.
Приміром, подрібнені на такому млині лікарські засоби засвоюються
організмом не за кілька годин, як при звичайному подрібненні, а максимум за
годину.
Нагородження переможців пройшло за підтримки партнерів фестивалю.
Команди отримали грошові нагороди, сертифікати на туристичні поїздки, на
використання лабораторного обладнання у інноваційній лабораторії FabLab.
Команда ВНАУ отримала 25 тисяч гривень, а також сертифікат на
безкоштовну участь у виставках Innovation market, Ukrainian Israeli Innovation
Summit 2018 та право представляти Україну на International Startup University
Battle у Копенгагені.
Завдячуючи фінансовій підтримці керівництву ВНАУ та залучених
спонсорських коштів, голосуванню, команда молодих науковців представила
вітчизняну розробку у Копенгагені (Данія) протягом 6-12 жовтня 2018 року на
University Startup World Cup 2018 та здобула перемогу у номінації Social Media
Award з рекордною кількістю голосів підтримки – понад 16 тис.
Черговим визнанням молодих винахідників став Міжнародний молодіжний
конкурс «Startup-проект», який проходив у рамках реалізації проекту «Вищі
навчальні заклади для молодіжного підприємництва» за програмою Erasmus+ 1214 листопада серед 87 стартапів у фіналі конкурсу були представлені 3 стартапи
ВНАУ, серед яких один «Автоматизована гідроферма з можливістю віддаленого
керування (GET ECO) здобула бронзу.
37 студентів стали переможцями конкурсних наукових робіт, ІІ туру
предметних фахових олімпіад та міжнародних конкурсів.
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Аспірант третього року денної державної форми навчання факультету
механізації сільського господарства ВНАУ Олександр Яремчук переміг у
міжнародному конкурсі есе на тему: «Двадцять п’ять років парламентської
співпраці в регіоні Чорноморського економічного співробітниц-тва – погляди та
перспективи на майбутнє» та 19-21 червня 2018 року взяв участь у Парламетській
асамблеї Чорноморського регіону у місті Тирана, Албанія.
На конкурсі було представлено 72 нариси, з України, Азербайджану,
Румунії, Греції та Грузії.
Переможцями Міжнародного конкурсу наукових робіт стали
- Олександр Яремчук (Україна) – перше місце (аспірант Вінницького
національного аграрного університету);
-

Мірмехді

Ахмадзада

(Азербайджан)

–

друге

місце

(студент

Азейбарджанського державного університету економіки);
- Марія-Ралука Хартаган (Румунія) – третє місце (аспірантка Університету
сільськогосподарських наук та ветеринарної медицини в Клуж-Напока);
- Александрос Ільядіс Кастилло (Греція) – четверте місце (магістр в галузі
досліджень Чорного та Східного Середземномор`я з Міжнародного Грецького
університету).
Студент агрономічного факультету Медяний Микола здобув довгоочікувану
перемогу на конкурсі «Агро-2019», конкуруючи з понад 30-ма вищими аграрними
закладами України з поміж 83-х фіналістів конкурсу . У лютому наш переможець
відправиться на галузеву виставку SIMA 2019 в Париж.
Дмитро Красиленко магістр факультету технології виробництва та
переробки

продукції

тваринництва

Вінницького

національного

аграрного

університету – виграв грант у конкурсі проектів для сільських громад «Село.
Кроки до розвитку».
23 травня 2018 року у Кременчуцькому національному університеті імені
Михайла Остроградського відбулася підсумкова науково-практична онлайн
конференція ІІ туру Міжнародного конкурсу студентських наукових робіт за
спеціальністю 073 «Менеджмент».
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Катерина Токар показала високий рівень теоретичних знань та практичних
навичок зі спеціальності та зайняла ІІІ-тє місце.
3 грудня 2018 року стартував фінал IV Всеукраїнського конкурсу «Краща
аграрна практика 2018». Журі конкурсу отримали у цьому році 125 заявок на
участь, значна кількість робіт вирізнялася високою якістю представлених
відеороликів. Серед кращих робіт, які ввійли до фіналу і відеоролики наших
студентів Ольги Сокур, агрономічний факультет, Вінницький національний
аграрний університет та Іван Димчин, факультет технології виробництва та
переробки
університет.

продукції
В

тваринництва,

результаті

Вінницький

голосування

національний

аграрний

професорсько-викладацького

та

студентського складу університету Іван Димчин став переможцем та отримав
нагороду у розмірі 5 тис. грн. на розвиток наукової діяльності.
У 2018 році ми були базовим навчальним закладом по Всеукраїнському
конкурсу наукових робіт з «Агрономії», а з 2019 року вибороли право бути
базовим навчальним закладом з всеукраїнської предметної олімпіади по
«Агроінженерії».
Протягом року вдалось оновити значну частину наукового обладнання. Так
31 жовтня 2018 року Олексій Гриненко, головний конструктор «Лозівських
машин» та Українського конструкторського бюро трансмісії та шасі (УКБТШ),
розповів про енергоефективність та економічність роботи сучасних дискових
борон. Під час зустрічі досягнута також домовленість про розробку науковцями
університету упаковки для дискової борони, що дозволить її компактно та
безпечно транспортувати. Вартість такого обладнання сягає 800 тис. грн
Оновити лабораторію електропостачання та автоматищації вдалось завдяки
угоді про співпрацю між керівництвом вишу та компанією E.NEXT-Україна.
Представники Вінницького НАУ та фахівці E.NEXT-Україна підписали угоду
щодо спільної участі у якості партнерів для написання грантів в Еразмус+.
Серед новацій лабораторії – установка з компенсації реактивної потужності,
стенди з автоматичними вимикачами, диференційним захистом та реле контролю
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і управління. Крім того, технічний склад лабораторії поповнив новий комп'ютер.
Вартість такого обладнання 150 тис. грн.
А також, на полігоні кафедри електротехнічних систем технологій та
автоматизації в АПК з’явилось цінне обладнання, вартість якого сягає 30 тис.грн.:
комплектна розподільча установка 10 кВ та та епоксидний ввод передане
благодійниками.
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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

3.

05 Соціальні та поведінкові
науки
07 Управління та
адміністрування
13 Механічна інженерія

4.

13 Механічна інженерія

1.
2.

5.
6.

18 Виробництво та
технологія
20 Аграрні науки та
продовольство

7.

20 Аграрні науки та
продовольство

8.

21 Ветеринарна медицина

Шифр та найменування
спеціальності

Ліцензійний
обсяг
(особи)

051 Економіка

30

071 Облік і оподаткування

20

132 Матеріалознавство
133 Галузеве
машинобудування

16

181 Харчові технології

20

201 Агрономія

20

204 Технологія виробництва
та переробки продукції
тваринництва
212 Ветеринарна гігієна,
санітарія і експертиза

25

15
6

Відповідно до ліцензованих спеціальностей 14.09.2018 року було
зараховано на навчання до аспірантури 29 осіб, а до докторантури 1 особу.
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Прийом заяв і документів для вступу до аспірантури і докторантури ВНАУ, 01.07.2018 року
Вступна кампанія 2018 року до аспірантури і докторантури Вінницького національного
аграрного університету

Не зайвим буде відмітити, що в аспірантурі ВНАУ стався справжній
стрімкий прорив уперед. Ще в 1996 році в нашому вузі навчались три аспіранта,
сьогодні – 127 і 1 докторант. Окрім цих майбутніх вчених аграрної науки, маємо 6
здобувачів наукового ступеня кандидата наук і 3 здобувача наукового ступеню
доктора наук. Зверніть увагу, що в нинішньому році 2 здобувачі кандидата наук
Мазур О.В. і Паламаренко Я.В. та здобувач доктора наук Климчук О.В. захистили
кандидатські та докторські дисертації до закінчення терміну навчання в
аспірантурі й докторантурі та 3 аспірантів успішно захистили кандидатські
дисертації, після закінчення терміну навчання та 2 здобувачам Бойчуку В.М. і
Британській Н.Н. запланований основний захист у грудні 2018 року. У 2018 році
відділ аспірантури і докторантури випускає 22 аспірантів.
15 березня 2018 року Вченою радою Вінницького національного аграрного
університету було затверджено навчальні плани на 2018-2019 н.р. підготовки
здобувачів

вищої

освіти

третього

освітньо-наукового
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рівня

за

всіма

ліцензованими спеціальностями.
Щороку всі аспіранти та докторанти проходять атестацію на відповідних
кафедрах вчених радах факультетів. На початку кожного навчального року,
затверджуються теми дисертаційних робіт всім аспірантам 1 курсу.

Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання на Вченій
раді ВНАУ, 4 жовтня 2018 року
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Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» у Вінницькому
національному аграрному університеті запроваджено європейську кредитнотрансферну систему організації навчального процесу та нові навчальні плани, які
передбачають проведення заліково-екзаменаційних сесій для аспірантів.
З 8 жовтня по 1 грудня 2018 року тривала заліково-екзаменаційна сесія.
Навчальний процес здійснювався згідно із затвердженим графіком, відповідно до
якого проведені були поточні атестації, залікова та заліково-екзаменаційна сесії.
Вже другий 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 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 86 %, якість – 82,7 %. 5 аспірантів мають заборгованість по 1-2
дисциплінам.
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Осіння атестація аспірантів, докторантів та здобувачів

Атестація аспірантів і здобувачів на факультеті механізації сільського господарства
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Атестація аспірантів і здобувачів агрономічного факультету ВНАУ, 20.11.2018 р.
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Здача заліково-екзаменаційної сесії аспірантами Вінницького національного аграрного
університету

Чітка,

злагоджена

робота

приймальної

комісії,

ввічливість

та

доброзичливість аспірантів університету не залишилися поза увагою абітурієнтів
та їх батьків. Аспіранти університету працювали не шкодуючи сил та енергії
(іноді не перериваючись на обід та навіть без вихідних), уміло вирішуючи будьякі складнощі та проблеми. Саме завдяки їхній напруженій праці, Вінницький
національний аграрний університет увійшов у топ-100 кращих університетів
країни за кількістю поданих заявок вступниками.

Подяка керівництва університету аспірантам за роботу у приймальній комісії ВНАУ,
10.08.2018 р.
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Добро починається з тебе.
Учений секретар, в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури ВНАУ
Гончарук Тетяна Вікторівна та аспіранти (Тинько Валентина, Чуйко Сергій,
Ткаченко Тетяна, Зелінська Ірина, Разанова Алла, Юрченко Олександр та Фуштей
Людмила) і студенти заочної форми навчання груп (41-ОА, 42-ОА, 41-ФК і 42ФК) зробили вклад у розвиток матеріально-технічної бази НДГ «Агрономічне»
Вінницького національного аграрного університету, зокрема встановили огорожу
та хвіртку в офісі господарства.

В.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури разом із аспірантами та
студентами біля офісного приміщення НДГ «Агрономічне» ВНАУ, 18.07.2018 р.

Фото офісу НДГ «Агрономічне» Вінницького національного аграрного університету до
та після встановлення огорожі

Кожна наука має свій об’єкт дослідження, так і рослини – символи України,
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є цікавим прикладом наукового пізнання студентів, аспірантів і докторантів
ВНАУ.
27 червня 2018 року, науковці агрономічного факультету представили
керівництву університету результати науково-дослідної роботи за поточний
навчальний рік. Огляд розпочали з дослідних ділянок кафедри садово-паркового
господарства, садівництва та виноградарства, розташованих на території
університету, далі аспіранти з науковими керівниками продемонстрували свої
успіхи у виконанні дисертаційних досліджень, завершення презентації польових
досліджень науковців агрономічного факультету відбулось на демонстраційних
полях НДГ «Агрономічне» ВНАУ, у с. Агрономічне, Вінницького району.
Колосальна робота, пророблена науковцями агрономічного факультету, - це
шлях як значних наукових здобутків, так і труднощів, які своєю повсякденною
працею примножують аспіранти та докторанти ВНАУ. Велика наука починається
з малого, сподіваємось, що майбутні наукові здобутки університету будуть гідним
внеском у соціально-економічний розвиток АПК України. Наука потрібна народу.
Країна, яка її не розвиває, перетворюється в колонію.

Огляд дослідних ділянок кафедри садово-паркового господарства, садівництва та
виноградарства, розташованих на території університету
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Презентації польових досліджень молодих науковців агрономічного факультету на
демонстраційних полях НДГ «Агрономічне» ВНАУ, 27.06.2018 р.

Найбільшою гордістю ВНАУ є аспіранти – представники аграрної еліти

України, надія і слава працелюбного українського народу. Вони здібні до
навчання, талановиті у творчості, завзяті у спорті, активні у житті університету та
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області. Їх успіхам щиро радіємо, ними пишаємось. Слава про талановиту молодь
нашого університету лине за межі Вінницького краю.
Аспіранти ВНАУ щиро дякують керівництву ВНАУ за організацію і
проведення незабутньої екскурсійної подорожі до міста Києва 26 червня 2018
року, всім дуже сподобалась екскурсія, аспірантам подарували частинку історії та
сьогодення України. Такі подорожі надихають розвиватись та вигадувати щось
нове.
Емоції переповнювали…Хотілося, щоб подорож не закінчувалася, кожен
потайки в душі загадував бажання та визначав свою особливу роль в історії своєї
країни, адже вони молоді, енергійні, сильні, освічені – їм жити у цій країні, їм
змінювати Україну.

Аспіранти ВНАУ разом із в.о.
завідувача відділу аспірантури і
докторантури Гончарук Т.В. у
м. Києві під час організованої
керівництвом ВНАУ поїздки до Дня
молоді

Керівництво університету
презентувало студентському
активу та аспірантам
незабутню екскурсійну
подорож до міста Києва,
студенти та аспіранти
відвідали «7 чудес» нашої
столиці, 26.06.2018 р.

Не

без

гордості,

можна згадати перемогу аспіранта третього року денної форми навчання
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факультету механізації сільського господарства ВНАУ Олександра Яремчука у
міжнародному конкурсі есе на тему: «Двадцять п’ять років парламентської
співпраці в регіоні Чорноморського економічного співробітництва – погляди та
перспективи на майбутнє», який відбувся 19-21 червня 2018 року в місті Тирана,
Албанія.
З нагоди 25-річчя PABSEС він виграв поїздку до Албанії та був запрошений
на 51 Парламентську Асамблею Чорноморського економічного співробітництва
(PABSEС) у партнерстві з мережею університетів Чорноморського регіону
(BSUN), яка об’єднує більше 100 університетів із 12 країн-членів організації
PABSEС: Албанія, Вірменія, Азербайджан, Болгарія, Грузія, Молдова, Румунія,
Росія, Сербія, Туреччина та Україна) в рамках проекту «Погляди та перспективи
на майбутнє в Чорноморському регіоні» для вручення сертифікату та можливість
представити там своє есе на англійській мові, крім того есе переможця буде
опубліковано у спеціальному випуску Міжнародного журналу BSUN «Листи з
Чорного моря».
Нариси були оцінені та обрані національними комітетами у кожній державічлені PABSEС. На конкурсі було представлено 72 нариси, з України,
Азербайджану, Румунії, Греції та Грузії. Процес оцінювання здійснювався
незалежною групою професорів, яка була обрана Міжнародним Постійним
Секретаріатом Мережі Університетів Чорного моря.

Вручення диплому за перемогу в міжнародному конкурсі есе аспіранту факультету механізації
сільського господарства Яремчуку О.С.

З 21 по 26 серпня 2018 року в м. Одеса, аспірантка другого року навчання
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ВНАУ Дудник-Танасюк Євгенія перемогла на міжнародному фестивалі зі степу та
виборола право представляти збірну України в німецькому місті Різа на
Чемпіонаті світу зі степу «IDO World Tap dance Championships», який відбудеться
в грудні 2018 року.

Аспірантка ВНАУ Дудник-Танасюк Євгенія перемогла на міжнародному фестивалі зі степу та
виборола право представляти збірну України на чемпіонаті світу в Німеччині, м. Одеса, 26.08.2018 р.

4 жовтня 2018 року - святкування 36-ї річниці заснування Вінницького
національного аграрного університету, захоплююче дійство, яке назавжди
залишиться у пам’яті відділу аспірантури і докторантури. Перемоги аспірантів
вражали, перші місця у конкурсах із читання авторських віршів, які присвячені
рідному ВНАУ, у фестивалі «Культура приготування і споживання національних
українських страв» та представлення експозиції «Фотозона ВНАУ».

Перемога аспірантів у конкурсі читання авторських віршів з нагоди 36-ї річниці заснування
ВНАУ
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Відділ аспірантури і докторантури на святкуванні 36-ї річниці заснування Вінницького
національного аграрного університету, 4.10.2018 р.
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Відділ аспірантури і докторантури на урочистостях з нагоди 36-ї річниці заснування
Вінницького національного аграрного університету, 4.10.2018 р.

Ми пишаємося нашими молодими науковцями і робимо все, щоб
підтримувати та розвивати наукові традиції Вінницького національного аграрного
університету!
Переконані, що 2019 рік підхопить естафету натхненної роботи та
примноження добрих справ, порадує новими звершеннями, що будуть гідним
продовженням багаторічних традицій аграрної освіти і науки нашої держави та
працюватимуть в ім’я нашого рідного університету.
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4. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС
«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ КОНСОРЦІУМ»
Успіх підготовки конкурентоспроможних фахівців є
основних

складових: наукоємні професійні

результатом трьох

компетентності і навики їх

практичного використання, інноваційні педагогічні прийоми,

педагогічна

майстерність викладача і сучасна навчально-лабораторна база.
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

«Всеукраїнський

створення

Навчально-науково-виробничого

науково-навчальний

консорціум»,

комплексу

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.
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).
Президентом Консорціуму одноголосно обрано д.е.н., професора, академіка
НААН, президента ВНАУ Калетніка Григорія Миколайовича, першим віцепрезидентом – д.с.-г.н., професора, академіка НААН, директора ІБКтаЦБ НААН
України Роїка Миколу Володимировича, віце-президентами: к.с.-г.н., доцента,
ректора ВНАУ Мазура Віктора Анатолійовича, д.е.н., професора, членкореспондента НААН, директора ІПР НААНУ Сичевського Миколу Петровича,
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к.т.н., доцента, завідуючу кафедри ДВЗ та АПР ВНАУ Гунько Ірину Василівну,
д.с.-г.н., с.н.с., директора ДПДГ «Шевченківське» Балагуру Олега Вікторовича.
Вченими секретарями обрані: к.е.н., помічник президента ВНАУ Гончарук Інна
Вікторівна

та

к.т.н.,

с.н.с.,

завідувач

відділом

технології

вирощування

біоенергетичних культур Ганженко Олександр Миколайович.
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 перед вищої освіти – молодший
бакалавр – бакалавр – спеціаліст – 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, 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
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закріплення даної організаційної форми кооперації наукових установ в положення
нового Закону України “Про вищу освіту”.

Структура Консорціуму

Сільськогосподарські
виробники – члени і
партнери консорціуму

Мережа центрів
дорадництва
консорціуму

Сертифіковані курси поглибленої
професійної підготовки
англійською мовою

Науково-дослідні установи
консорціуму

Дистанційні бізнес-тренінги

Докторантура

Літні бізнес-школи
Центр мовної підготовки
Центр підготовки
сучасних робітничих
професій

Доктор
філософії
магістр

Бази
стажування
в іноземних
університета
х-партнерах

бакалавр

Підготовчі курси, малі аграрні академії
Школи юних агрономів, зооінженерів
Рання професійна орієнтація

Система формування кадрового потенціалу аграрної галузі в Консорціумі
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Програми підготовки студентів в Консорціумі максимально наближенні до
вимог роботодавців, науковців і відповідають міжнародним освітнім стандартам,
включають 30% теоретичного навчання, решта практична підготовка і 30%
наукове стажування. За 5 років більше 28000 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

278 аспірантів проводять свої дослідження на наукових базах

Консорціуму. Окрім того, 512 дипломних робіт, проектів, магістерських
дисертації 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 повноправного учасника науковоосвітнього простору, що відбулось в історії України вперше. 26 докторів наук, 48
кандидатів 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 академій аграрних
наук та учасників консорціуму. За 5 років діяльності Консорціуму були проведені
більше 200 спільних Міжнародних науково-технічних та науково-практичних
конференцій, виїзних засідань, семінарів, днів поля, створені нові курси
навчальних дисциплін, авторські колективи з написання монографій, навчальних
підручників, посібників. Традиційної для Колективу Консорціуму є Міжнародна
конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-економічне, правове,
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технологічне забезпечення агропромислового комплексу України», яка у 2018
році була проведена уп’яте. За ці роки вона зібрала більше 1000 науковців з 21
країни світи, які обговорювали найскладніші і найгостріші питання формування
ринку землі, його раціонального використання.
За 5 років в співавторстві викладачів Вінницького національного аграрного
університету і науковців інститутів Біоенергетичних культур та цукрових буряків
і Продовольчих ресурсів НААН України – засновників консорціуму, було видано
31 навчальних підручників, 58 монографій, опубліковано 418 фахових статей, з
них 74 у БД Scopus. Захищено 44 кандидатських і 21 докторська дисертації, як
результат проведення спільних наукових досліджень.

Професійне та виробниче
стажування в іноземних
університетах і аграрних
підприємствах – партнерів
консорціуму
(20% терміну підготовки)

Досвід професійної
діяльності у провідних
аграрних підприємствах

Мовна
підготовка

Теоретичне
навчання в
аудиторіях та
навчальних
лабораторіях
консорціуму
(30% терміну
підготовки)

Теоретичні засади
наукових
досліджень

Теорія
використання
сучасних технологій
та техніки

Наукоємні
фахові
знання
та навики

Практичне
навчання в
проблемних
науковий
лабораторіях
консорціуму
(10% терміну
підготовки)

Використання
результатів
наукових
досліджень в
професійній
діяльності

Дипломування
(Бізнеспроектування)
(10% терміну
підготовки)

Навики
використання
сучасної техніки
та технологій

Наукове стажування у дослідноселекційних станціях та дослідних
господарствах консорціуму
(30% терміну підготовки)

Структура освітніх програм підготовки фахівців у Консорціумі
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Планування
проведення наукового
дослідження
Акти впровадження
науково-технічної
продукції

Впровадження
результатів
науково-дослідної
роботи
Наукові
статті

Звіт про проведення
науково-дослідних
досліджень

Наукові
статті,
патенти

Вивчення стану
вирішення наукової
проблеми у вітчизняних
і закордонних джерелах

Узгодження плану
досліджень

Науково-проблемне
завдання виробничих
підрозділів консорціуму

Пакет рекомендацій,
інструкцій, технічної
документації

Формулювання
практичних
рекомендацій щодо
вирішення наукової
проблеми

Прийом
дослідів

Наукові
статті

Закладання польових,
стендових,
математичних
експериментів
Наукові
статті

Проведення науководослідних робіт

Статистична обробка
результатів польових,
стендових, математичних
досліджень

Наукові
статті,
патенти

Структурно-логічна схема проведення науково-дослідної роботи учасниками
Консорціуму
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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 300
викладачів пройшли підвищення кваліфікації у науково-виробничих підрозділах
Консорціуму. В результаті рівень цитування наукових статей викладачів виріс у
рази і в середньому складає 5, отриманні вагомі наукові результати, що стали
підставою отриманні держаної тематики та численних госпрозрахункових
науково-дослідних робіт. Свідченням високої результативності проведення
наукового

стажування

є

використання

пропозицій

науково-педагогічних

працівників у науково-виробничій діяльності підприємств і організацій, на базі
яких проходило підвищення кваліфікації. У звітному році Консорціум отримав від
структурних підрозділів 96 довідок про впровадження результатів наукового
стажування викладачів Вінницького національного аграрного університету.
Сьогодні науковцями Консорціуму виконуються спільні науково-дослідні
проекти на суму 1 млн. 800 тис гривень
Підтримка

молодіжної

аграрної

науки

різних

регіонів

України

в

Консорціумі базується на створенні умов для плідній співпраці Рад молодих
науковців, студентів та аспірантів

університетів та наукових інститутів НААН

України, проведені спільних наукових досліджень з використання наукового
обладнання Консорціуму, впровадження результатів на дослідно-селекційних
станціях.
У Консорціумі започатковані нові сучасні інноваційні форми організації
роботи молодих науковців, міжнародних науково-дискусійних майданчиків,
тематичних модерацій,

круглих столів, майстер класів дозволила студентам,

аспірантам, молодим науковцям ділились на різних мовах світу своїми думками
та представляли наукові проекти щодо проблем інноваційного розвитку аграрного
виробництва, екологічної, продовольчої та енергетичної безпеки України та світу.
Призовий фонд конкурсу наукових робіт склав – 100 000 гривень.
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Міжнародний молодіжний аграрний форум щорічно приймає більше 200
учасників з різних країн світу. У 2017 році відбувся форум в якому взяли участь
374 учасники з 12 країн світу, які представили свої наукові розробки і стартапи.
Всеукраїнська виставка робіт наукової творчості студентів є можливістю для
кожного майбутнього науковця оцінити свої можливості і проявити свої технічні
здібності.
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 Консорціуму 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 проект Консорціуму, який
підтримується Міністерством освіти і науки України. Особливістю проекту є те,
що для студенти з представників різних факультетів, розробляють власні бізнеспроекти з вирощування сільськогосподарських культур, овочів, фруктів, ягід,
бджільництва,

рибництва,

тощо.

Основними

вимогами

до

проектів

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 інші
матеріали

для

забезпечення

студентських

проектів.

Розроблена

система

внутрішніх розрахунків, отримання та розподілу прибутків. Пілотний проект
дозволяє студентам, ще на етапі навчання, набути власний досвід роботи в умовах
реального виробництва відпрацювати власні моделі професійного розвитку. В
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2018 році з 210 проектів відібрано 27, які мали бути реалізовані на площі 540 га
НДГ «Агрономічне».
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 навчальнопрактична та науково-дослідна співпраця з 55 університетами з понад 30-ти країн
світу. Щорічно Консорціум приймає понад 100 закордонних делегації. З метою
вивчення передового досвіду виробництва і використання відновлюваних джерел
енергії створено Міжнародну школу біопалив спільно з науковцями Франції,
Німеччини, Китаю та втілюється в життя проект з виробництва й утилізації
продуктів біопалива, технологій тваринництва і підтримки фермерів разом з
науковцями університетів США. Викладачі Консорціуму проходять наукове
стажування в Польщі, Словаччині, Франції, Швеції, Албанії, Німеччині, Китаї,
ПАР, США, Грузії, Чорногорії, де приймають участь конференціях, тренінгкурсах з аграрної економіки, екологічної безпеки, охорони навколишнього
середовища, економічного, політичного, суспільного розвитку країн-членів ЄС.
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. Важливим кроком у розвитку міжнародних
зв’язків і взаємообміну в освітній, науковій і культурній сферах став вступ до
Асоціації університетів Чорноморського регіону та Вишеградської асоціації
університетів.
Тому впевнено можемо констатувати, що 5-річний досвід діяльності
Всеукраїнського науково-навчального Консорціуму є свідченням дієвості такого
об’єднання,

генератором

майбутнього

економічного

зростання

України,

можливістю отримання світового визнання українських освітніх інновацій.
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5. ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА
У 2018 році заняття на кафедрі військової підготовки проводили 9
викладачів.
На кафедрі проходять підготовку 255 слухачів
(123 чоловіки першого року та 132 чоловік
другого року навчання) за чотирма військовообліковими
спеціальностями:
- бойове застосування механізованих підрозділів 145 чоловік;
- бойове

застосування

інженерно-саперних

підрозділів – 44 чоловіки;
- бойове застосування підрозділів РХБЗ – 41 чоловік;
- бойове застосування понтонно-мостових підрозділів – 25 чоловік.
Згідно затвердженого плану в 2018 році
загальне навантаження по видах
науково-педагогічних

працівників

робіт на
кафедри

становило 13932 години, у тому числі:
навчальне
навантаження – 6966 годин;
науково-методична робота – 4876 годин;
організаційна робота – 697
годин;
виховна робота – 1393 години.
Планове

навчальне

навантаження

на

науково-

педагогічних працівників кафедри в 2018 році становило
6966 годин.У осінньому семестрі на кафедрі проводились
навчальні аудиторні заняття, у тому числі: лекції, групові
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заняття, семінари, практичні заняття, самостійна підготовка під керівництвом
викладачів, а також заходи блокового та семестрового контролю. Протягом року
прочитано 116 лекцій, проведено 11 семінарів, 642 групових заняття, 164
практичних заняття, 142 самостійних заняття під керівництвом викладача та
38 контрольних занять. Лекції, семінари, групові та контрольні заняття
проводились у навчальних аудиторіях модулю МТС. Практичні заняття
проводились на модулі, стройовому плацу та у військовій частині А2287 (за
попередньою домовленістю із командуванням військової частини).
Крім цього, в канікулярний період зі
слухачами кафедри проведений навчальний
збір (з випускниками), комплексні практичні
заняття (із слухачами 1 року навчання) та
проведені випускні екзамени у військовій
частині А1619 м. Гайсин.
Проведення занять перевірялось завідувачем
кафедри та заступником завідувача кафедри –
начальником навчальної частини, недоліків,
які впливають на якість викладання
навчального матеріалу та отримання
слухачами вмінь та навичок, не виявлено.
Заплановане на 2018 рік навчальне
навантаження виконано у повному обсязі,
відхилень немає.
Згідно затвердженого плану на виконання науковометодичної роботи науково-педагогічних працівників
кафедри в 2018 році було заплановано 4876 годин.
Науково-педагогічні працівники кафедри брали
участь у відпрацюванні навчальних планів та робочих
навчальних

планів
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на

кожну

військово-облікову

спеціальність, конспектів всіх видів занять, мультимедійних презентацій занять
(крім практичних), навчально-методичних рекомендацій по вивченню змістових
блоків та складних тем занять, а також у розробці комплектів тестових завдань
для блокового та семестрового контролю.
Згідно затвердженого плану на виконання організаційної роботи науковопедагогічних

працівників кафедри у

осінньому

семестрі

заплановано

було

годин.
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Протягом
семестру

науково-

педагогічні працівники
кафедри проводили щоденне інформування
особового складу (у дні проведення занять),
організовували

проведення

практичних

занять у військових частинах Вінницького гарнізону, 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 до проведення урочистостей з
нагоди 36-ї річниці університету,
прийняття військової присяги та вручення
офіцерських погон випускникам кафедри
військової підготовки. У 2018 році 106
випускників кафедри отримали
офіцерські погони.
Згідно затвердженого плану на виконання
виховної

роботи

працівників

кафедри

97

науково-педагогічних
у

2018

році

було

заплановано 1393 години.
Протягом року науково-педагогічні працівники кафедри проводили заходи з
патріотичного виховання слухачів, тематичні години у взводах (групах),
відвідування військових частин Вінницького гарнізону та музею Повітряних Сил,
а також організовували зустрічні з учасниками АТО (ООС). Крім цього слухачі
кафедри брали участь в урочистостях з нагоди
36-ї

річниці

університету.

Заплановане

навантаження з виховної роботи виконано у
повному обсязі, відхилень немає.
У 2018 році всі науково-педагогічні
працівники

кафедри

пройшли

підвищення

кваліфікації у військових закладах Міністерства оборони України.
Протягом року вдалось вдосконалити навчально-матеріальну базу
кафедри та підвищити рівень підготовки слухачів.
У 2018 році на кафедрі закуплено та встановлено ще один мультимедійний
проектор, один ноутбук та виготовлені стенди зі "Статутів ЗС України" та
"Вогневої підготовки".
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6. ВИХОВНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ
Виховна робота в університеті є важливим компонентом навчальновиховного процесу. Вона 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, гармонійного розвитку, індивідуального та
професійного самовдосконалення.
Як зазначив відомий мислитель XIX ст. Й. Гійо, виховання – це мистецтво,
яке добуває з глибини душі людини й пробуджує до життя все, що в ній дрімає;
яке розвиває одночасно всі її сили та допомагає їй прямувати до мети – словом,
освічує людину.
Головна мета виховної роботи, що проводиться в університеті спрямована на
розвиток всебічно розвиненої особистості. Взаємодіючи між собою, студенти
вчаться спілкуватися, вести переговори, розвивають комунікаційні здібності,
стресостійкість, вміння поводити себе у конфліктних ситуаціях, творчі здібності
та таланти, набувають впевненості у своїх силах, що є важливою складовою
формування сучасного фахівця.
Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і
залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу вищого
навчального закладу, адміністрації, органів студентського самоврядування та
громадських об'єднань студентської молоді.
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 соціальнопедагогічного

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
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МОН України від 16 червня 2015 року за № 641, рішень Вченої ради
університету, щорічного плану виховної роботи університету.
Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в університеті
здійснюється у різних формах:
розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої ради

-

університету і факультетів, центру довузівської підготовки, прийому на навчання
та виховної роботи, центру культури та дозвілля, кафедр, деканатів, коледжів
ВНАУ, органів студентського самоврядування, профкому студентів, бібліотеки
університету;
планування і звітність виховної роботи в університеті та структурних

-

підрозділах;
проведення

-

семінарів,

«круглих

столів»,

загальноуніверситетських

кураторських годин;
надання консультацій студентам психологічною, медичною, юридичною

-

службою університету та соціальним педагогом;
-

розв'язання питань з поселення та проживання студентів у гуртожитках;

-

функціонування інституту наставництва;

-

розміщення матеріалів виховного характеру на шпальтах газети «Мій

університет», веб-сторінці навчального закладу, соціальних мережах;
співпраця з департаментом освіти і науки Вінницької обласної державної

-

адміністрації та Вінницької міської ради, соціальними службами, медичними
закладами міста тощо.
Пріоритетними напрямками виховної роботи, що визначені нормативною
документацією Міністерства освіти і науки є:
-

національно-патріотичне виховання;

-

морально-етичне виховання;

-

художньо-естетичне виховання;

-

просвітницько-правова, профорієнтаційна робота;

-

традиційна народна культура;

-

фізичне виховання та утвердження здорового способу життя.
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На

базі

зазначених

напрямків

виховної

роботи

ґрунтуються

загальноуніверситетські й факультетські плани виховної роботи, а також плани
виховної роботи кураторів академічних груп.
Для належної організації виховного процесу в університеті створено
відповідну інфраструктуру, яку очолює і координує проректор з виховної роботи
та гуманітарної політики, до складу якої входять: центр довузівської підготовки,
прийому на навчання та виховної роботи, центр культури та дозвілля, студентське
містечко, соціальний педагог, психолог, кафедра фізичного виховання. Робота
проводиться у активній взаємодії із деканами та заступниками деканів
факультетів, завідувачами кафедр, кураторами академічних груп, органами
студентського самоврядування та студентським профспілковим комітетом.
Одним із пріоритетних напрямів виховної роботи – є національнопатріотичне виховання. В університеті проводяться заходи, спрямовані на
формування національної свідомості, громадської відповідальності, виховання
любові до рідної землі, її історії, культивування кращих рис української
ментальності, виховання бережливого ставлення до національного багатства
країни, мови, культури, традицій.
Цьому присвячені круглі столи, лекції визначних особистостей: політиків,
державних діячів, учених, митців, діячів культури. У 2017-2018 н.р. ВНАУ став
центром визначних подій, студентство університету мало можливість черпати
неоціненний досвід від таких особистостей як народний депутат України Андрій
Шинькович, народний депутат України, член комітету ВРУ з питань науки та
освіти, Голова Верховної Ради України 2002-2006 та 2008-2012 рр., академік
НАНУ Володимир Литвин, народний депутат України, заступник голови комітету
ВРУ з питань науки і освіти Іван Кириленко, Перший заступник Міністра освіти і
науки України Володимир Ковтунець, народний депутат України, перший
заступник Голови Комітету з питань науки і освіти Верховної Ради України
Олександр Співаковський. Такий цикл зустрічей відбувся завдяки президенту
університету Григорію Миколайовичу Калетніку, який розуміючи, наскільки
важливими

є

особисті

приклади,

можливість
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спілкування

із

відомими

особистостями у стінах навчального закладу для становлення сучасної молоді,
маючи власний неоціненний досвід, започаткував в університеті таку гарну
традицію.

8 травня до Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги студенти Вінницького
національного аграрного університету на чолі із ректором Віктором Мазуром
вшанували найвеличніший подвиг солдата у ІІ світовій війні та взяли участь у
покладанні квітів до пам’ятника воїнам-визволителям по вул. Пирогова та до
Меморіалу слави у парку Козицького
17 травня – Міжнародний день вишиванки співпав із проведенням
масштабного наукового заходу в університеті – І Міжнародним конгресом із
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ветеринарної медицини, під час якого усі студенти та викладачі одягнули
вишиванки, демонструючи любов до рідної землі та неперевершену красу
українських традицій та звичаїв, а ще зустрічали дорогих гостей та іноземних
колег мелодійною українською піснею та запальними танцями у виконанні наших
талановитих студентів.
Завдяки національно-патріотичному вихованню, яке культивується в
університеті, студенти з перших кроків у ВНАУ мають змогу зрозуміти, що наша
національно-культурна традиція є визначальною у державному поступі.
Особливу роль у виховному процесі відіграють загальноуніверситетські та
загальнофакультетські кураторські години.
26 квітня 2018 року центром культури і дозвілля спільно із працівниками
бібліотеки університету було проведено кураторську годину на тему: «Поріс
Чорнобилем, бідою нашою поріс».
18 жовтня 2018 року выдбулась загальноуніверситетська кураторська
година «Історія одного успіху», на якій команда наших науковців – переможців
University Startup World Cup зустрілася із студентством ВНАУ, аби розповісти,
який шлях пройшли до своєї історії успіху та довести власним прикладом, що все
можливе, якщо наполегливо працювати і йти до своєї мети.

7 листопада 2018 року відбулась кураторська година, присвячена Дню
української писемності та мови, яку організувала кафедра української та
103

іноземних мов спільно з бібліотекою університету. Студенти читали вірші Ліни
Костенко, Василя Симоненка, Олександра Олеся, Валентина Бичка та співали
українські пісні.
28 листопада студенти ВНАУ долучились до Всеукраїнської акції «16 днів
проти насильства». З метою боротьби за ліквідацію домашнього насилля, у стінах
університету було проведено кураторську годину

на тему «Молодь проти

домашнього насилля», яку провели майбутні правники – студенти факультету
менеджменту та права. До заходу долучилися голова Студентської ради
Вінниччини Олександр Мельник, заступник начальника

відділу дільничних

офіцерів управління превентивної діяльності ГУНПУ у Вінницькій області
Віталій Шведа.

Ефективною формою взаємодії з батьками стали батьківські збори, що
традиційно проходять у вересні на всіх факультетах за участі проректорів,
деканів, кураторів, відповідальних за гуртожитки,

які аналізують успішність

навчання студентів, їх участь в університетському житті, визначають шляхи
покращення творчого зростання молоді. Позитивному результату у виховному
процесі, дотриманню правил проживання у гуртожитках та забезпеченню
покращення побутових умов служать зустрічі зі студентами, які проживають у
гуртожитках. Так, протягом вересня-жовтня 2018 року проведено 6 таких
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зустрічей за участі керівництва університету, деканів факультетів та керівників
структурних підрозділів. У зустрічах взяли участь близько 1,5 тисячі студентів.

Зустріч керівництва ВНАУ із активом ВНАУ

У динамічному розвитку університету, зміцненні його позитивного іміджу
велика роль відведена органам студентського самоврядування: студентській раді
та студентській профспілці.
Представники студентського самоврядування та студентської профспілки
входять до складу Вченої ради університету. З метою тісної взаємодії керівництво
університету постійно проводить зустрічі із студентським активом. У жовтні 2018
року

проведені

вибори

студентської

ради

та

голови

студентського

самоврядування університету. За результатами таємного голосування головою
було обрано студента 3 курсу факультету механізації сільського господарства
Віталія Возного та переобрано новий склад студентської ради ВНАУ
Прекрасним стимулом для відмінного навчання та саморозвитку студентів
стала щорічна Відзнака президента університету «Кращий студент факультету»,
«Кращий студент коледжу», яку двічі на рік отримують студенти, які відмінно
навчаються та приймають активну участь у житті університету.
Про високий рівень їхніх лідерських якостей, набутих у стінах університету,
свідчить повторне переобрання таємним голосуванням Олександра Мельника,
студента 5 курсу факультету економіки та підприємництва, у листопаді 2018 року
головою Студентської ради Вінниччини – дорадчо-консультативного органу при
голові облдержадміністрації.
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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.
За ініціативи студентів в університеті набув широкого поширення
волонтерський рух у його найбільш традиційних формах:
-

відвідування інтернатів,

-

збір коштів для дітей-сиріт,

-

збір коштів для медичних потреб певних категорій,

-

участь у загальноміських акціях.

23 березня 2018 року в університеті традиційно проведено День відкритих
дверей. Близько 700 випускників шкіл, училищ та коледжів взяли участь у цьому
масштабному заході із різних регіонів України. Новинкою цьогорічного заходу,
що надзвичайно зацікавила абітурієнтів, стало проведення кожним факультетом
майстер-класів та тренінгів, які дозволили якомога ширше розкрити суть кожної
спеціальності та факультету.
Цьогоріч вдруге університет працював як пункт проведення ЗНО з
математики, біології, хімії та для магістрів із правознавства та іноземної мови. Це
дало змогу додатково поспілкуватися із потенційними абітурієнтами та їм, у свою
чергу, побачити матеріальну базу університету.
Особливе місце у системі виховної роботи університету займає центр
культури та дозвілля під вмілим керівництвом Погребняк Д.П. Саме завдяки
нашим талановитим, творчим дітям, їх здібностям університет знають в кожному
куточку України та за кордоном. Жоден загальноуніверситетський захід не
проходить без участі центру культури та дозвілля, саме завдяки їх роботі ці
заходи стають неповторними та креативними.
09 лютого 2018 року відбулося засідання Федерації профспілок області, на
яке була запрошена директор центру культури та дозвілля Дар’я Погребняк. На
засіданні було обрано культурно-мистецьку раду, до якої увійшла Погребняк
Дар’я Петрівна – директор Центру культури

та дозвілля ВНАУ, Бондарчук

Василь Захарович заслужений працівник культури України, художній керівник та
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головний балетмейстер народного ансамблю танцю «Ровесник» Технологічнопромислового коледжу ВНАУ.
14 лютого 2018 року у їдальні ВНАУ відбувся студентський захід з нагоди
Дня

усіх

закоханих.

Святкове

дійство

організував

студентський

актив

університету, а музичні номери дарували усім учасники художніх колективів
Центру культури та дозвілля.

День закоханих у ВНАУ

Незабутньою стала зустріч студентського активу коледжів та факультетів
ВНАУ із керівництвом університету 22 лютого 2018 року у Немирівському
коледжі будівництва, економіки та дизайну. Такі зустрічі дозволяють студентству
у повній мірі брати участь в управлінні навчальним закладом, вирішенні всіх
наболілих питань, своєчасно визначати проблемні питання та реагувати на них.
14 березня 2018 року пройшов День університету у Ладижинському коледжі
ВНАУ. Випускні групи мали можливість взяти участь в університетській
олімпіаді, члени педагогічного колективу зустрілись із керівництвом університету
для окреслення шляхів і перспектив розвитку коледжу, студенти поспілкувалися
із представники Студентської ради університету. А завершилась зустріч чудовим
концертом центру культури та дозвілля ВНАУ.
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15 березня 2018 року відбулась одна із найочікуваніших подій весни –
«Подільський бал». Кавалери і дами у вишуканих вбраннях кружляли під звуки
вальсу, мазурки та польки. 13 пар-дебютантів демонстрували свої знання у
бальному етикеті та змагались у індивідуальних виступах. Головний титул Короля
та Королеви «Подільського балу – 2018» вибороли студенти Агрономічного
факультету – Олійніченко Сергій та Романенко Анастасія.

21 березня 2018 року з творчими візитами талановиті студенти відвідали
Козятинський РБК та виступили перед населенням с. Бохоники Вінницького
району. Вдячні глядачі радо привітали артистів, а ті, в свою чергу запросили
молодь на навчання до ВНАУ.
23 березня 2018 року Народний ансамбль танцю «Світанок» під
керівництвом

завідувача

хореографічний

відділом,

керівником

колективу

Григорія Процика взяв участь у відкритті фестивалю «Я зірка», що відбувся у
МПМ «Зоря».
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11 квітня 2018 року творчу програму колективи ВНАУ презентували у
Чернятинському коледжі. Зустріч керівництва університету та концертна
програма студентів ВНАУ надихнула колектив коледжу на нові творчі досягнення
та подальшу співпрацю.
17 квітня 2018 року у ТПК ВНАУ відбулось відкриття Всеукраїнської
спартакіади. Урочистий захід розпочали талановиті студенти центру культури та
дозвілля – квартет «Молодь України», керівник Катерина Танасійчук.
19 квітня 2018 року відбувся один із найсерйозніших заходів у творчому
житті колективу центру культури та дозвілля – підтвердження почесного звання
«Народний аматорський колектив профспілок України». В цей день авторитетне
журі із захопленням та професійною майстерністю проаналізували виступи
студентів-артистів та з усією відповідальністю підтвердили 6-ти колективам
Центру підтвердити звання «Народний».

25 квітня 2018 року на запрошення директора та студентського активу
Ладижинського коледжу ВНАУ відбувся вечір відпочинку та святкова дискотека
у коледжі за участі студентів університету – Вадима Сидоренка та Олега
Ковальчука. Хлопці подарували усім незабутній настрій та охоче запрошували
усіх бажаючих до вступу у ВНАУ.
17-19 травня 2018 року у Вінницькому національному аграрному
університеті відбувся один з наймасштабніших заходів України - Перший
міжнародний USAVA конгрес з ветеринарної медицини. Три дні насичених
пізнавальними

лекціями

та

зустрічами

із

найвидатнішими

світилами

з

ветеринарної справи України та 16-ти країн світу, унікальна виставка
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інноваційних досягнень у галузі ветеринарної медицини у холі 2-го корпусу
університету. Колектив центру культури та дозвілля зумів розпочати роботу
конгресу феєричним відкриттям на центральній площі ВНАУ, чим задав усім
бадьорого настрою на всі дні роботи конгресу.

30 травня - 1 червня 2018 року з метою розвитку та поширення серед
студентської молоді культурних традицій українського народу за сприяння
президента ВНАУ Григорія Калетніка до Міжнародного Дня захисту дітей
студентами університету проводиться культурно-мистецький фестиваль «З
любов’ю до батьківської землі». Багатожанровий конкурс, який за традицією
об’єднує талановите студентство навчальних закладів І-ІІ рівнів акредитації
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Вінниччини. Це один із наймасштабніших

мистецьких проектів Вінниччини.

Кращі творчі колективи університету є бажаними гостями в багатьох районах
області, святкові тематичні концерти, розважальні заходи з конкурсами,
програмами та забавами для малечі – кращий подарунок до свята землякам від
аграрної родини.

111

Одним із наймасовіших заходів нашої дружньої університетської родини є
Посвята у першокурсники тих, хто вперше відкрив перед собою широкі двері
знань вищого навчального закладу. Нині Вінницький аграрний є потужним
осередком освіти і науки із сучасною матеріально-технічною базою, розлогою
мережею структурних підрозділів та наукових центрів, широко відомих в Україні
та за кордоном. Тому не випадково так піднесено й емоційно відбувається
щорічна посвята студентів у першокурсники.

18-21 вересня 2018 р. відбувся Кубок України зі спортивної акробатики, де
студент факультету менеджменту та права Майстер спорту України зі спортивної
акробатики Дмитро Бордяківський виборов 2 місце.
28 вересня 2018 року – святковий концерт творчих колективів університету
до Дня міста Кодима (Одеська обл.). Народний аснамбль танцю «Світанок»,
Народний вокальний ансамбль «Молодь України».
4 жовтня 2018 року наша потужна університетська родина відзначила 36річнницю заснування університету. Ранок 4 жовтня розпочався із спортивних
змагань команд факультетів та коледжів, знавці української мови змагалися у
брейн-рингу, майстри слова читали авторські вірші у бібліотеці. Святковий
настрій усім створювали неперевершені номери художньої самодіяльності наших
талановитих студентів під керівництвом майстра своєї справи Дар’ї Погребняк. А
кращих викладачів і студентів університетів та коледжів з нагоди свята
відзначено високими державними нагородами.
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Святкування 36-ї річниці ВНАУ

15-19 жовтня 2018р. відбувся Етап Кубку Світу зі спортивної акробатики.
студент ф-ту Менеджменту та права Майстер спорту України зі спортивної
акробатики Дмитро Бордяківський увійшов у 8 кращих.
20-21 жовтня 2018 року Соліст Народного вокального ансамблю «Молодь
України», студент факультету менеджменту та права Ярослав Фурман – отримав 1
місце на 5-му Всеукраїнському багатожанровому фестивалі «Єднаймо серця», на
цьому ж фестивалі Народний ансамбль танцю «Світанок» виборов почесне 2
місце.
24 жовтня 2018 року колектив центру культури та дозвілля провів щорічний
відбір першокурсників на талант-шоу «Відкрий себе». Цьогоріч студенти вразили
членів журі своєю неординарністю, творчою безпосередністю та виконавською
майстерністю. Усі конкурсанти буди відзначені дипломами за участь, а кращі
студенти отримали свої омріяні призові місця.
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Нагородження учасників конкурсу «Відкрий себе 2018»

08 листопада 2018 року в рамках Днів університету у Немирівському
коледжі будівництва економіки та дизайну було проведено ряд заходів,
спрямованих на розвиток коледжу та посилення взаємодії університету із
відокремленими структурними підрозділами. Під час зустрічей відбулися наради
та семінари із питань провадження освітньої діяльності, наукової роботи,
бібліотечної

справи,

виховної

та

профорієнтаційної

роботи.

Президент

університету поспілкувався із студентами коледжу, ознайомився з умовами їх
проживання у гуртожитку, вислухав основні питання, які турбують дітей.
Відбулася також підсумкова педагогічна рада за участю керівництва університету,
зустріч із батьками студентів, а завершились Дні університету феєричною
концертною

програмою,

організованою

університету.
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центром

культури

та

дозвілля

19 листопада 2018 року в актовій залі Центру культури та дозвілля
відбулись урочистості та святковий концерт до Дня працівників сільського
господарства та Міжнародного Дня студента. З нагоди свята за вагомі досягнення
у сфері аграрної освіти та науки, високопрофесійність та відповідальність
працівники та студенти університету були відзначені грамотами та відзнаками
Міністерства аграрної політики України.

26 листопада 2018 року відбувся Фестиваль КВК на Кубок Президента
ВНАУ Григорія Калетніка. Цьогоріч за головний приз фестивалю боролись
студенти різних років навчання усіх факультетів університету. У запеклій,
динамічній боротьбі перемогу здобула команда факультету економіки та
підприємництва «Дует тріо із чотирьох чоловік».

15 грудня 2018 року директор центру культури та дозвілля Дар’я Погребняк
та солісти Народного ансамблю танцю «Світанок» виступили на 20-му
ювілейному обласному фестивалі «Дударик» у м. Тульчин.
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21 грудня 2018 року колективи Центру радо привітали членів Вченої Ради
ВНАУ з Новим роком та Різдвом Христовим, даруючи усім гарні колядки та
щедрівки.
22 грудня 2018 року на запрошення колективу Вінницьких високовольтних
електромереж в складі ПАТ Вінницяобленерго, солісти центру культури та
дозвілля ВНАУ привітали працівників з Днем енергетика!
Вагомими стали спортивні здобутки студентів університету, якими
опікується кафедра фізичного виховання. Цьому сприяє потужна навчальноматеріальна база. В розпорядженні студентів, велика ігрова зала, спеціальна
гімнастична зала, тренажерна (атлетична гімнастика) та тенісна зали. Велике
футбольне поле з легкоатлетичними доріжками, 2 поля для міні-футболу,
спортивний майданчик.
За підтримки президента університету та ректора університету постійно
поліпшуються умови для занять фізичною культурою і спортом студентів і
співробітників Університету. Відремонтовано спортивний зал (замінена підлога),
придбано нова форма для збірних команд університету, придбано спортивне
обладнання для аудиторних та позаудиторних занять (гирі, гантелі, футбольні,
волейбольні та баскетбольні м’ячі, спортивні мати, атлетичні ковбики, скакалки,
обручі, новий багатофункціональний атлетичний тренажер), за підсумками
проведення огляду-конкурсу спортивних споруд Вінниці серед ВНЗ ІІІ-ІV р.а.
ВНАУ посідає 3 місце.
Університет має можливість брати участь у Всеукраїнських спортивних
іграх серед студентів аграрних ВНЗ ІІІ-ІV р.а, які проводять один раз на два роки
з 6 видів спорту.
Результат участі збірних команд ВНАУ у цих змаганнях такий:
-

гирьовий спорт м. Мелітополь, 20-21 березня 2018 року – 3 місце;

-

волейбол (чол. та жін.), м. Вінниця 17-19 квітня 2018 року,
чоловіки – 1місце, жінки – 3;

-

легкоатлетичний крос – 3 місце;

-

настільний теніс – 3 місце.
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Відповідно до плану роботи кафедри в університеті щорічно проводяться
спортивні змагання різного рівня:
- змагання першокурсників та збірних команд факультету з окремих видів
спорту;
- спартакіада серед студентів, які мешкають у гуртожитках ВНАУ.
У ВНАУ спортивні змагання проводяться не тільки серед студентів.
Особливою популярністю користуються змагання спартакіади «Здоров’я» серед
науково-педагогічних, наукових працівників і співробітників структурних
підрозділів

ВНАУ.

За

результатами

спартакіади

«Здоров’я»

викладачі

університету посіли призові місця з шахів (Спірін А.В. 1 місце), волейбол (збірна
команда ВНАУ – 3 місце), плавання (Перепелиця М. О. – 2 місце), теніс
настільний (Костенко О. І.,–3, Бочарова В. Б. – 2), міні-футбол (Збірна команда
ВНАУ – 2 місце), кульова стрільба (3 місце)

Найкращі студенти-спортсмени захищають честь нашого університету на
міжнародній арені. Спортивну славу університету поповнюють: майстри спорту з
хокею на траві, призери чемпіонату Європи Швець Олександр (факультет
ТВіППТ) та Качур Сергій (факультет механізації сільського господарства),
Поворознюк Дмитро (факультет менеджменту та права), Дзиговський Олег
(агрономічний факультет), Римар Михайло (економічний факультет), майстер
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спорту з бадмінтону Косован Максим (факультет механізації сільського
господарства), майстер спорту з боксу Габібулаєв Мурад (факультет механізації
сільського господарства), майстер спорту зі спортивної акробатики, Чемпіон
Європи Бордяківський Дмитро (факультет менеджменту та права), майстер спорту
із стрибків на батутах Захарчук Владислав (факультет механізації сільського
господарства),

майстер

спорту

з

легкої

атлетики

Вуйко

Олександр

(агрономічний), майстер спорту Чемпіон Європи з гирьового спорту Мазуренко
Володимир (факультет механізації сільського господарства); майстер спорту
Чемпіон Європи з веслування на байдарках Кравець Сергій (факультет механізації
сільського господарства); кандидати у майстри спорту з легкої атлетики
Заболотний

Костянтин

(факультет

механізації

сільського

господарства),

кандидати у майстри спорту, бронзові призери першості України з греко-римської
боротьби Антонов Олег та Пастушенков Євген, кандидат у майстри спорту з
карате Яцик Олександр, Кукурізяк Олександр, кандидат у майстри спорту з
рукопашного бою Галянт Анатолій.
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7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ
Визнання ВНАУ в міжнародному освітньому просторі – одне з ключових
питань, яке поетапно вирішувалося цими роками та було пріоритетним у 2018
році.
Інтеграція викладачів та студентів ВНАУ в закордонний освітній простір
сприяють пожвавленню міжнародної співпраці з іноземними навчальними
закладами. Звітний період був врожайним на підписання нових угод та
меморандумів. З найважливіших слід відзначити договори про співпрацю з
Державним університетом штату Луїзіана (США), Вищою школою Бізнесу –
Національним

Університетом

Луїз

(Польща),

Національним

аграрним

університетом Вірменії (Республіка Вірменія), Академічним співтовариством ім.
Михайла Балудянського (Словаччина), Університетом Жиліна (Словаччина),
Фолкуніверситетом (Швеція), Білоруським державним аграрним технічним
університетом (Республіка Білорусь), Варшавським університетом Природничих
наук (Польща), Університетом Болонії (Італія).
З 17 по 20 січня 2018 року аспірантка третього року
навчання факультету технології виробництва і переробки
продукції тваринництва, Бондар Мар`яна, разом із
науковим керівником к.т.н., доцентом кафедри харчових
технологій та мікробіології, Соломон Аллою взяли участь
у

закордонному
науковопедагогічному

стажуванні на тему: «Організація навчального
процесу, програми підготовки, інноваційні
технології та наукова робота» у Wyższa Szkoła
Biznesu – National – Louis University (Новий
Сонч, Республіка Польща). Позитивним результатом зустрічі стало підписання
договору про партнерство, співробітництво та науковий обмін між нашими
навчальними закладами.
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З 8 по 26 січня 2018 року старший викладач кафедри Пришляк Наталя
відвідала навчальний курс з «Енергетики та ефективності використання водних
ресурсів», що проходив у місті Делі, Індія.

22 січня 2018 року аспірантки ВНАУ, Костюченко Дарина та Козак
Катерина, відвідали тренінг на тему: «Проблемно-орієнтоване навчання».
Представники Вінницького національного аграрного університету підвищували
свою педагогічну майстерність у тренінгу для викладачів і молодих науковців із
проблемно-орієнтованого навчання, що пройшов у Вінниці за фінансування
Швецького Інституту в рамках реалізації міжнародного проекту «Baltic Network
for prevention of Early School Leaving» (SEE-ME), Project Number 10055/2017.
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З 9 січня по 20 січня 2018р д.е.н,
доцент

кафедри

справи

та

економіки

фінансів,

страхування,
та

банківської
факультету

підприємництва

Польова

Олена Леонідівна пройшла стажування за
програмою

підвищення

"Організація
програми

кваліфікації

навчального
підготовки,

процесу,
інноваційні

технології та наукова робота в Wyższa
Szkoła Biznesu – National-Louis University.
З 19 лютого по 23 лютого 2018 року завідувач кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Інна
Левицька, та доцент кафедри економіки Альона Климчук факультету економіки
та підприємництва взяли участь у проекті «Стажування для освітян + школа
англійської мови» у Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйттінен, Фінляндія.

21-24 березня 2018 року делегація Вінницького національного аграрного
університету у складі проректора з наукової роботи, к.е.н, доцента Гончарук І.В.
та помічника ректора, асистента Коломієць Т.В. взяла участь у міжнародному
проекті інклюзивної освіти “Baltic Network for prevention of Early School Leaving
“SEE-ME”, у рамках програми Erasmus+ у Швеції. В рамках проекту відбулась
зустріч представників навчальних закладів із України, Молдови і Росії із ректором
Фолькуніверситету

(Уппсала,

Швеція)
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Йожефом

Охманом.

На

зустрічі

представники ВНАУ презентували університет і Всеукраїнський навчальнонауковий Консорціум. Також, було підписано договір про партнерство,
співробітництво та науковий обмін між нашими університетами.

16-21 квітня 2018 року на базі Луїзіанського університету (США) відбувся
ІІ Симпозіум ректорів Вишеградської Асоціації університетів, до складу якої
входять понад 50 університетів Європи, США, України, Росії на тему:
«Диверсифікація доходів і підтримка приватного сектору: успішні приклади
впровадження».

Під час зустрічі підписано договори про партнерство, співробітництво та
науковий обмін з Варшавським університетом наук про життя (Польща);
Університетом Жіліна (Словаччина); Луїзіанським державним університетом
(США).
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Підписання договорів про співпрацю сприяє

формуванню додаткових

можливостей в усіх напрямах діяльності як Вінницького національного аграрного
університету, так і Всеукраїнського науково-навчального Консорціуму, оскільки
міжнародна

наукова

діяльність

перетворюється

на

реальний

інструмент

стабілізації та підйому вітчизняної освіти й нарощування науково-технічного
потенціалу.
З 18 по 21 квітня 2018 року Телекало Наталія к. с-г. наук, доцент кафедри
рослинництва селекції та біоенергетичних культур агрономічного факультету
Вінницького

національного

аграрного

університету

пройшла

закордонне

стажування на тему «Інновації в науці та освіті: виклики сучасності» в м.
Варшава, Польща.

Декан факультету менеджменту та права Мельничук Ольга протягом 15-20
квітня 2018 р пройшла стажування у провідних європейських університетах.
Разом з іншими учасниками з України, переймала досвід освітньої діяльності у
Віденському

університеті,

Панєвропейській

вищій

школі

в

Братиславі,

Технічному університеті в м. Кошица. Також, декан відвідала юридичний
факультет Кошицького університету ім. Павла Йозефа Шафарика. Позитивним
результатом зустрічі стало підписання договору про партнерство, співробітництво
та науковий обмін між нашими навчальними заклаадами.
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Викладачі факультету економіки та підприємництва взяли участь у роботі
VII міжнародної конференції “Problems and prospects of territories socio-economic
development”, яка проходила 4–7 квітня 2018 року у м. Ополє (Республіка
Польща). Делегація Вінницького національного аграрного університету у складі
представників факультету економіки та підприємництва: д.е.н., доцента кафедри
фінансів, банківської справи та страхування Олени Польової, к.е.н., доцента
кафедри економіки Ірини Салькової та к.е.н., доцента кафедри менеджменту
зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Юлії
Ставської взяли участь та виступили з доповідями.
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7 квітня 2018 року доктор економічних наук Алескерова Юлія
Володимирівна взяла участь у IV Міжнародній науково-практичній конференції
«Страховий ринок України на шляху Євроінтеграції».
22-25 квітня 2018 року асистент

кафедри експлуатації машинно-

тракторного парку і технічного сервісу Олександр Холодюк пройшов стажування
в університеті Суспільних наук (UNS), м. Лодзь, Польща.
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Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища
Вінницького національного аграрного університету Мудрак Галина Василівна
прийняла участь у ІІ Міжнародній конференції «Смарт Біо», яка проходила з 3 по
5 травня 2018 року в Університеті Вітовта Великого м. Каунас (Литва).

10 травня 2018 року Вінницький національний аграрний університет
відвідали делегації зі Швеції в особі директора центру міжнародних зв’язків
Фолькуніверситету Алі Рашиді та Молдови на чолі з директором коледжу ім.
Міхая Емінеску Тетяною Вишньовою.

В рамках домовленостей заплановано візит ректора Фолькуніверситету
(Швеція) Жозефа Ахмана до ВНАУ, співраця в написанні спільних грантових
програм, обмін викладачами та студентами.
З 16 по 18 квітня 2018 року старший
викладач
дисциплін

кафедри
та

охорони

загальнотехнічних
праці

механізації

сільського

Вінницького

національного

факультету
господарства
аграрного

університету к.т.н. Деревенько І.А. пройшла
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закордонне стажування на тему: «Сучасний університет в системі європейської
освіти: методи навчання, науково-педагогічний розвиток, дистанційна освіта та
інтернаціоналізація

навчального

процесу»

в

Університеті

соціальних

та

економічних наук м. Пшеворськ, Польща.
17-19 травня 2018 року на базі Яського університету ім. А. Й. Кузи
проходив Міжнародний форум «Університет у суспільстві: транскордонна
співпраця та регіональний розвиток», де взяв участь ректор ВНАУ Віктор Мазур.
На заході були присутні представники наукової, освітньої, урядової спільноти
Румунії, України, Польщі, Молдови, Білорусі, тощо. На форумі виступили 50
спікерів, 30 місцевих та 20 іноземних експертів, серед яких науковці, дипломати,
представники Міністерств закордонних справ Румунії та Польщі.

17-19 травня 2018 року Вінницький національний аграрний університет став
центром розвитку ветеринарної науки, адже спільно із Всеукраїнським науковонавчальним

консорціумом,

українською

асоціацією

лікарів

ветеринарної

медицини дрібних тварин (USAVA), Всесвітньою асоціацією лікарів ветеринарної
медицини дрібних тварин (WSAVA) та Federation of Companion Animal Veterinary
Association
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(FESAVA) виступив організаторам першого в Україні Міжнародного конгресу із
ветеринарної медицини, у якому взяли участь більше 300 учасників із 16 країн
світу. Закордонні учасники конгресу, зокрема науковці Болонського університету
- Федеріко Фракассі та Гуалтьєро Гандіні, акцентували особливу увагу на
продуктивній співпраці між усіма ланками нашого університету.

Гості

зазначили, що ВНАУ відкритий до сприйняття нових ідей і до поширення знань й
набутого досвіду. Відкриття факультету ветеринарної медицини – це нелегка, але
посильна справа, якщо тримати за орієнтир європейські стандарти у даній сфері.
Доктор

сільськогосподарських

наук,

доцент

кафедри

годівлі

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів факультету технології
виробництва і переробки продукції тваринництва Шевчук Тетяна Володимирівна
пройшла стажування в Університеті Вітовта Великого м. Каунас (Литва) з 30
квітня по 06 травня 2018 року.
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17-19.05.2018

р.

делегація

Вінницького

національного аграрного університету у складі
проректора з наукової роботи Інни Гончарук та
декана факультету економіки та підприємництва
Олени Шаманською відвідала з робочим візитом
Варшавський університет суспільних наук.

23-26 травня 2018 року викладачі університету
Бурлака Неля, Дюк Анна, Феняк Лариса взяли участь
у

науково-практичній

конференції

організаційно-економічних

“Формування

умов

ефективного

функціонування АПК” м. Мінськ (Білорусія).
6 червня делегація ВНАУ провела переговори щодо розширення горизонту
міжнародної співпраці з Іштваном Сабо, проректором з міжнародної діяльності
університету Сент Іштван, м. Геделле (Угорщина).
Важливою

складовою

міжнародної

діяльності

ВНАУ є членство в Асоціації Мережі університетів
Чорноморського регіону. 18-19 червня 2018 року
делегація в складі президента Григорія Калетніка
та ректора Віктора Мазура

в рамках Конгресу

BSUN 2018 взяла участь в конгресі «ООН 2030.
Цілі сталого розвитку в Чорноморському регіоні: від науки до впровадження»,
який відбувся на базі університету Арістотеля в Салоніках ( Греція). Президент
ВНАУ Григорій Калетнік, як учасник освітньої сесії, був одним із перших
доповідачів.
19-21 червня 2018 року в місті Тирана,
Албанія аспірант третього року денної державної
форми
сільського

навчання

факультету

господарства

ВНАУ

механізації
Олександр
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Яремчук переміг у міжнародному конкурсі есе на тему: «Двадцять п’ять років
парламентської співпраці в регіоні Чорноморського економічного співробітництва
– погляди та перспективи на майбутнє».
Викладачі ВНАУ Вдовенко Сергій, Соломон Алла, Поліщук Тетяна виграли
грантову програму на проходження стажування з 10 по 23 червня 2018 року в
голландському університеті прикладних наук HAS.

10 серпня Вінницький національний аграрний університет відвідала
делегація у складі директора Українського
інституту міжнародної освіти Володимира
Матюшка, директора групи компаній України
«Міжнародна медіа-культура» Лю Юйданя
(Китай),

Заслуженого

художника

України

Володимира Козюка. Делегати обговорили
напрямки подальшої співпраці та окреслили перспективи освітньої та наукової
складової на майбутнє.
31 серпня представники ВНАУ взяли участь в круглому столі на тему:
«Підготовка е-урядування та е-демократії – запорука
майбутнього»,
програмою

організованому

EGAP.

Під

час

швейцарсько-української
панельних

дискусій

та

обговорення, проректор з наукової роботи Інни Гончарук
запропонувала організаторам заходу долучитися до спільної
співпраці в галузі розвитку унікальної системи «Софія», яка
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працює у ВНАУ, що викликало зацікавленість з боку представників швейцарськоукраїнської програми EGAP фонду Східної Європи.
7 вересня 2018 року делегація Вінницького національного аграрного
університету взяла
«Вінниччина

-

участь

бізнес

у VІ

в

Міжнародному

центрі

інвестиційному форумі

України».

Керівництво регіону, представники Уряду, іноземні
делегації, поважні гості, бізнес та громадськість
зібрались,

щоб

обговорити

потенціал

Вінницької

інвестиційний

області,

встановити

партнерські та дружні контакти.
Науковців ВНАУ запросили до участі у панельній дискусії, оскільки в
університеті

діє

надзвичайно

потужна

наукова

школа

щодо

розвитку

альтернативних джерел енергії під керівництвом академіка Григорія Калетніка.
10 вересня проректор з наукової роботи Інна
Гончарук та директор центру міжнародних зв’язків та
діяльності Ковальова Катерина взяли участь у Першій
україно-арабській міжнародній конференції з вищої
освіти, яка проходила у Таврійському національному
університеті ім. В. Вернадського в Києві. Захід пройшов
під патронатом і за участі Принца Фейсала Ібн Султан
бін Нассер бін Абдель Азіз АльСауда, послів та
представників посольств арабських і мусульманських
країн,

вчених-сходознавців,

лідерів

мусульманських

конфесій

України,

представників центральних органів влади та наукової спільноти.
20 вересня на базі ВНАУ відбулася зустріч із зарубіжним гостем, який
очолює Східноєвропейський та Азійський регіони в галузі співпраці з компанією
Josera, Рауфом Майловим, якого супроводжував регіональний директор кампанії
Олександр Димчин.
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27 вересня 2018 року представники ВНАУ взяли участь у підсумковому
засіданні в рамках проекту QUAERE «Система забезпечення якості освіти в
Україні: розвиток на основі ENQA стандартів та
рекомендацій».
Захід проводився з метою поширення інформації про
напрацювання проекту та обговорення актуальних
питань щодо забезпечення якості вищої освіти в
закладах вищої освіти України.

22-29.09.2018

студенти

Олександр

Мельник

–

студент

факультету

економіки та підприємництва, а також Марина
Козак, факультет менеджменту та права, мали
честь представляти Вінницький національний
аграрний університет у рамках German-Ukrainian
Agricultural Policy Dialogue «Summer school
APD”. Наші студенти продемонстрували високий
рівень знань у сфері аграрної політики, особливо це відчувалось під час дебатів зі
спікерами, коли вони аргументовано, опираючись на досвід отриманий у ВНАУ,
доводили власну точку зору.
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25

вересня

Вінницького

року

делегація

національного

університету
аграрного

2018

у

складі

менеджменту

аграрного

завідувача

кафедри

Мазур

Катерини

Василівни, доцента кафедра ботаніки, генетики
та

захисту

рослин

Колісника

Олега

Миколайовича, старшого викладача кафедри української та іноземних мов Кравця
Руслана
кафедри

Андрійовича,

старших

садово-паркового

викладачів
господарства,

садівництва та виноградарства Монарх Вероніки
Валентинівни та Панциревої Ганни Віталіївни
взяли

участь

у

міжнародному

науково-

педагогічному стажуванні для педагогічних і
науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів I – IV рівнів
акредитації на базі Краківського державного економічного університету, Польща.
На

запрошення директора

Інституту

Економіки Мінеральних ресурсів і Енергетики
Польської Академії Наук професора Кжиштова
Глуса,

доцент кафедри

навколишнього
національного

екології

середовища
аграрного

та

охорони

Вінницького

університету Мудрак

Галина Василівна взяла участь у Міжнародній
науковій

конференції: "Замкнена

система

економіки – раціональне управління ресурсами",
яка проходила з 18 по 19 вересня 2018 р. у м. Кракові (Польща).
6

жовтня

2018

року представник ВНАУ

Віталій Луцяк взяв участь у глобальній для
менеджерського

кола

України

події.

Учасники програми отримують у Німеччині
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можливості: налагодити особисті контакти з компаніями у Німеччині, знайти
надійних партнерів; безпосередньо ознайомитись з обладнанням, матеріалами та
технологіями німецьких компаній і закупити їх; вивчити потенціал збуту власної
продукції у Німеччині; набути глибоких знань, навичок та компетенцій,
необхідних для підвищення конкурентоздатності власного підприємства та
сталого співробітництва з німецькими компаніями.
7-10 жовтня науковці ВНАУ взяли участь в University
Startup World Cup, що тривав в одному з найбільших
університетів Данії – DTU (Danish Technical University) та на
базі відомих датських кампаній.
Команда

ВНАУ

«Vibration

Mill

Development

For

Mechanoactivation Of Loose Material» презентувала себе на
найвищому рівні та здобула перемогу в номінації «Social Media Award».
25-26 жовтня в університеті була організована Міжнародна науковопрактична конференція «Інноваційні технології виробництва та переробки
тваринницької продукції». На конференції були присутні науковці з Болонського
ветеринарного університету - Джована
Мартеллі

та

досліджують

Елеонора

Нанноні,

особливості

які

технології

вирощування свиней. Колегам вдалося
почути цікаву інформацію про вплив
світла на вирощування свиней, приріст
ваги та про особливості виготовлення
справжньої пармської шинки, яка визнана у всьому світі високоякісним
продуктом. Також почесними гостями заходу став Віце-президент Академії
наук Грузії Анатолій Георгадзе та Рауф Майлов представник компанії «Josera»
(Німеччина).
Далі конференція продовжила роботу по секціях: «Перспективи та
технології виробництва у тваринництві та птахівництві», «Інновації у розведенні,
селекції сільськогосподарських тварин, ветеринарній гігієні, санітарії та
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експертизі», «Новітні технології годівлі у тваринництві та рибництві», «Харчові
технології та інженерія».
Науковці ВНАУ 6 листопада відвідали міжнародний семінар «Стале
вирощування

біоенергетичних

культур

на

малопродуктивних землях» у рамках проекту SEEMLA
програми

Горизонт

2020.

Програмою

семінару стало ознайомлення освітян із європейським
досвідом

використання

малопродуктивних

та

деградованих земель для вирощування багаторічних
енергетичних культур.
Студенти

Вінницького

національного

аграрного

університету підкорюють все нові вершини, демонструючи
високий рівень знань, наукових здобутків, креативність та
наполегливість. 23 листопада 1700 студентів із 34 аграрних
вузів писали комплексне

тестування

із профільних

предметів та виконували творче завдання. Боротьба була
надскладною і напруженою, адже кожен із фіналістів
виборював право увійти до 30 щасливчиків – переможців,
які братимуть участь у лютому 2019 року в галузевій
виставці SIMA 2019, м. Париж. Серед них – Микола Медяний з роботою
«Автоматизована гідропонна установка з можливістю віддаленого керування»
здобула таку бажану та заслужену перемогу.
Завдяки розширенню міжнародної співпраці 150 студентів ВНАУ пройшли
у 2018 році навчально-виробничі практики в Польщі, Німеччині, Нідерландах,
Фінляндії, Швеції, Швейцарії, Голландії, Данії, США.
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6.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ
В університеті постійно проводиться належна робота щодо покращення і
зміцнення матеріально-технічної бази, створюються відповідні умови для роботи
закладу. Заняття проходять у зручних облаштованих приміщеннях, гуртожитки
вечорами привітно світяться вікнами та дзвенять молодими голосами. Та за всім
цим

буденним

“побутом”

стоїть

повсякчасна

клопітка

робота

центру

адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності, яка спрямована
на

утримання

існуючої

матеріально-технічної

бази

в

нормальному

експлуатаційному стані.
Центр адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності є
важливим структурним підрозділом, який спрямовує свої зусилля на утримання
існуючої 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 – 31359,18 м2, а
гуртожитків – 17741 м2.
На балансі університету є паркові зони, сотні метрів зовнішніх інженерних
мереж, елементи благоустрою.
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Неможливо уявити територію університету без упорядкованих клумб,
газонів, зелених насаджень. Добре спланована, озеленена й упорядкована
територія сприяє естетичному, екологічному вихованню особистості.
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.
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 веснянолітнього періоду садівниками центру АГР та виробничої діяльності за допомогою
працівників

ботанічного

саду

розбито

та

упорядковано

клумби

перед

навчальними корпусами та гуртожитками.
Ганки та площі перед навчальними корпусами та гуртожитками прикрашені
композиціями живих квітів. Постійно проводиться викошування газонів, скверів
та прилеглої території.

Благоустрій території університету
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Благоустрій території університету

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 укріпленість, відповідність електромереж та електроустаткування
вимогам норм і правил їх безпечної експлуатації.
Незважаючи на складну економічну ситуацію в Україні, і, як результат,
відсутність належного фінансування, основна увага приділяється забезпеченню
безперебійного проведення навчального процесу, сприятливих умов для роботи
працівників, викладачів та студентів, вчасного початку опалювального сезону,
створення комфортних умов для проживання у гуртожитках університету тощо.
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:
- гуртожиток №1 – у зв’язку з тим, що приміщення центру здоров’я, який
розташований на першому поверсі гуртожитку, використовуються як житлові
кімнати, у блоках № 5/1, 5/3 замінено старий металевий трубопровід
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водопостачання

на

якісний,

поліпропіленовий,

виконано

розгалуження

трубопроводів, установлено сантехнічне обладнання (унітази, умивальники,
бойлери тощо); у блоці № 5/6 прокладено каналізаційну мережу. Сума виконаних
робіт становить близько 15 тис. грн.
- гуртожиток №2 – в санітарних вузлах виконано заміну сантехнічних приладів,
які вийшли з ладу (бачки, унітази, крани); замінено 16 м/п металевого
трубопроводу гарячого водопостачання на поліпропіленовий, якісніший та
триваліший в експлуатації.

Заміна сантехнічних приладів
у санвузлах гуртожитку

Заміна трубопроводу
гарячого водопостачання

Службою головного механіка виконано роботи по заміні трубопроводу
гарячого водопостачання гуртожитку №2 (металевий трубопровід замінено на
поліпропіленовий), та засувок на трасі гарячого водопостачання.

Сантехнічні роботи по заміні трубопроводу гарячого водопостачання
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- гуртожиток №3 – для покращення побутових умов проживання студентів та
мешканців гуртожитку у підвальному приміщенні, у 2016 році, було встановлено
водонагрівач, який подає гарячу воду на кухні, душеві кімнати та санвузли
гуртожитку від системи опалення. На сьогодні проведено ремонт (промивку)
водонагрівача та запірної арматури. В санвузлах гуртожитку виконано заміну
сантехнічного обладнання (умивальники, змішувачі) на суму близько 5 тис. грн.
На стояку водозабезпечення та водовідведення гуртожитку (1-4 поверхи) замінено
металеві трубопроводи на поліпропіленові, якісніші в експлуатації.

Заміна трубопроводів водопостачання та водовідведення гуртожитку №3

Ремонт водонагрівача та запірної арматури гуртожитку №3

- гуртожиток №4 – виконано часткову заміну застарілого сантехнічного
обладнання (унітази) та запірної арматури; на каналізаційному стояку (блоки №
520-570) замінено унітази, шланги на суму близько 3 тис. грн.
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- навчальний корпус №1 – виконання сантехнічних робіт в приміщенні буфету на
1 поверсі (прокладання трубопроводу водопостачання, установка бойлера, мийки,
перенесення рукомийника).
- навчальний корпус №2 – заміна аварійних ділянок (18 м/п) металевого
трубопроводу опалення, який вийшов з ладу, на поліпропіленовий ǿ 20-25 для
подачі тепла в приміщення буфету на 1 поверсі; у підвальному приміщенні
навчального корпусу виконано ізоляцію трубопроводів опалення з метою
збереження теплової енергії в опалювальний період.

Ізоляція трубопроводів опалення навчальних корпусів

- навчальний корпус № 3 – з метою підготовки до І Міжнародного Конгресу з
ветеринарної медицини, який проходив на базі університету у травні 2018 року, у
чоловічих туалетах було проведено заміну сантехнічних приладів (трубопровід
каналізації, бачки – 2 шт., крани, шланги) на суму близько 25 тис.грн.
- навчальний корпус № 4 – заміна 41 м/п аварійного трубопроводу
водопостачання у підвальному приміщенні корпусу на суму 15,300 тис.грн.
- навчальний корпус № 5 – заміна 24 м/п аварійного металевого трубопроводу
центрального

водопостачання

на

поліпропіленовий,

більш

якісний

та

довготриваліший в експлуатації, на суму близько 11 тис. грн. В аудиторії № 528б
виконано роботи по улаштуванню санвузла (прокладання каналізаційної мережі,
установка умивальника, унітаза тощо) на суму близько 12,500 тис.грн.
- будівля центру АГР та виробничої діяльності – у зв’язку з частими проривами
на трасі водопостачання проведено замінену 16 м/п металевого трубопроводу на
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поліпропіленовий із встановленням комплектуючих. Сума виконаних робіт
становить близько 4,500 тис. грн.
- 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.
Для усунення аварійних ситуацій на трасі гарячого водопостачання (ЦТП гурт. №2) виконано роботи по улаштуванню оглядового колодязя. Це дасть
можливість скоріше та ефективніше виконувати ремонтні роботи по усуненню
проривів.

Улаштування оглядового колодязя на трасі гарячого теплопостачання

Загальна сума виконаних сантехнічних робіт становить близько 100,000
тис.грн.
З метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2018-2019 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 2018-2019
років та з метою економії бюджетних коштів здано на чергову повірку усі
142

вимірювальні прилади, а саме: манометри, термометри – на суму 2200 грн.,
лічильники – на суму 5,400 тис.грн.
З початком опалювального сезону, для повноцінного функціонування
системи опалення відділом головного механіка проведено роботи по усуненню
повітря в системі. Також, з метою раціонального та економного використання
енергоносіїв, враховуючи температуру зовнішнього повітря, 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:
- гуртожиток №1– 1 поверх (приміщення центру Здоров’я на даний час
використовуються як житлові кімнати) установлено 4 лічильники обліку
споживання електроенергії.
- гуртожиток №№1,4 – до приїзду учасників І Міжнародного Конгресу з
ветеринарної медицини у кімнатах гуртожитків замінено 8 світильників денного
освітлення.
- навчальний корпус №1 – 1 поверх, приміщення буфету – прокладено 50 м
силового кабелю, змонтовано щит з автоматами, підключено бойлер, змонтовано
розетки, вимикачі. З метою коректного обліку споживання електроенергії
замінено лічильник і трансформатори струму (3 шт), які вийшли з ладу; в
лекційній аудиторії №1301 замінено 125 ламп денного освітлення та 75 стартерів.
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Заміна ламп та стартерів у навчальному корпусі №1

Виконано електромонтажні роботи в лабораторії кафедри процесів та
обладнання переробних і харчових виробництв, а саме: замінено 8 світильників з
люмінесцентними лампами на світильники денного освітлення, улаштовано 4
розетки, щиток з автоматами, прокладено 46 м. кабелю живлення на суму 4,800
тис.грн.

Електромонтажні роботи у навчальному корпусі №1

- навчальний корпус №2 – 2,3,4 поверхи – замінено лампи денного освітлення у
кількості 180 шт.
- навчальний корпус №3 – аудиторії №№ 3309, 3319 – прокладено 20 м силового
кабелю, улаштовано світильники у кількості 8 шт.
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Заміна лічильника і трансформаторів струму навчального корпусу №1

Електромонтажні роботи в буфеті навчального корпусу №1

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 у кількості 5 шт.
Зелені насадження поблизу повітряних ліній електропередач – це загроза
надійному енергопостачанню. З метою запобігання знеструмлень на території,
прилеглій до гуртожитку №2 та стоянки автотранспорту, проведено обрізку гілля,
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яке навіть за невеликого вітру ламається і спричиняє обриви проводів, що в
результаті створює аварійну ситуацію на лінії електропередач.

Заміна світильників вуличного освітлення

Омолоджувальна обрізка крон дерев поряд з лініями електропередач

- ботанічний сад – для освітлення території ботанічного саду у нічний час
прокладено 650 м силового кабелю та замінено світильники зовнішнього
освітлення у кількості 10 шт.
- технологічно-промисловий коледж – кафедра годівлі с.-г. тварин та
водних біоресурсів, аудиторія №25 – замінено світильники у кількості 4 шт.,
установлено вимикачі, розетки (7 шт.), прокладено близько 80 м силового кабелю.
Для своєчасної та безперебійної роботи приймальної комісії, в аудиторіях
навчального корпусу №1, які задіяні в приймальній кампанії, замінено лампи
денного освітлення у кількості 25 шт. Виконано роботи по підключенню
електроживлення в намети факультетів.
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Підготовка до роботи приймальної комісії,
підключення електроживлення

В період з липня по жовтень 2018р. 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;
- у гуртожитках університету проведено ремонт електроплит із заміною
нагрівальних елементів, перемикачів (матеріали для ремонту електроплит
замовлено на суму 62 тис. грн.: гуртожиток № 2 – 42 тис. грн., гуртожиток № 3 – 7
тис. грн., гуртожиток № 4 – 13 тис. грн.).
Для освітлення території університету в нічний час доби на будівлях
навчальних корпусів № 1,2 та на автомобільній стоянці установлено світлодіодні
прожектори в кількості 3 шт. загальною вартістю близько 2 тис.грн., проведено
заміну ламп вуличного освітлення території університету, ботанічного саду, МТС
«Модуль» на суму близько 6 тис.грн. У вестибюлі гуртожитку № 2 замінено 6
світильників та 24 лампи на суму близько 4,5 тис.грн.
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Заміна ламп вуличного освітлення

Загальна сума виконаних електромонтажних робіт становить близько 42
тис.грн.
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.
У травні 2018 року на базі університету було організовано та проведено І
Міжнародний конгрес з ветеринарної медицини, а також відбувся регіональний
культурно-мистецький фестиваль «З любов’ю до батьківської землі». Перед
приїздом гостей було проведено поточні ремонти у кімнатах гуртожитків № 3,4
(водоемульсійне фарбування стін та стелі, заміна світильників, заміна дверних
ручок у санвузлах, генеральне прибирання кімнат), у яких були поселені учасники
конгресу та фестивалю. Було проведено генеральне прибирання навчальних
корпусів та прилеглої території. У санвузлах навчальних корпусів замінено
сантехнічне обладнання, яке вийшло з ладу.

148

Проведення фестивалю «З любов’ю до батьківської землі»

Відділом інженера з експлуатації будівель та споруд проведено наступні
ремонтно-будівельні роботи:
- навчальний корпус №1 – з метою підготовки до роботи приймальної
комісії

виконано

поточні

ремонти

в

аудиторіях

№№1205,

1206, 1207

(водоемульсійне фарбування стін та стелі). Проведено поточні ремонти в
аудиторіях

№№

1102,

1105,

1108,

1301.

Виконано

частковий

ремонт

облицювальної плитки ганку.

Ремонт коридору першого поверху навчального корпусу №1
(підготовка до роботи приймальної комісії)

Для належного зберігання важливої проектної документації у підвалі
навчального корпусу №1 підготовлено приміщення, у якому проведено
косметичний ремонт, саме: водоемульсійне фарбування стін та стелі, заміна ламп
денного освітлення у кількості 8 шт., улаштування стелажів для документації.
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Приміщення для зберігання проектної документації (архів)

У навчальних корпусах №№1,2,3

протягом звітного періоду проведено

поточні ремонти аудиторій (улаштування ламінату, водоемульсійне фарбування
стін та стелі тощо), коридорів. У навчальному корпусі ауд. №№ 2405, 2502, 2503,
2513, 2514, 2515 – улаштування ламінату; ауд. №№ 2105, 2106, 2111 – шліфування
підлоги, водоемульсійне фарбування стін та стелі. У навчальному корпусі №3 ауд.
№№3201, 3204, 3405, 3409 – улаштування ламінату; ауд. №№3312, 3314 –
водоемульсійне

фарбування

стін

та

стелі.

Виконано

ремонт

системи

водовідведення навчального корпусу №3, яка була пошкоджена у зв’язку з
погодними умовами. Проведено ремонт сходів (часткова заміна облицювальної
плитки) навчальних корпусів. Розпочато ремонтні роботи у приміщеннях
центрального складу. Виконано демонтаж підшивної стелі та стін.

Ремонтні роботи в аудиторіях навчального корпусу №1
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Улаштування ламінату в аудиторіях навчального корпусу №2

Ремонтні роботи в аудиторіях навчального корпусу №2

Ремонтні роботи у навчальному корпусі №3
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Ремонт коридору навчального
корпусу №3

Ремонт системи водовідведення
навчального корпусу №3

Демонтажні роботи в приміщеннях центрального складу

У навчальному корпусі №4, у кімнаті для зберігання зброї військової
кафедри, виконано вапняне фарбування стін та стелі, облаштовано підлогу з
плитки. У підвальному приміщенні навчального корпусу встановлено грати на
вікнах.

Частковий ремонт сходів
навчального корпусу № 2

Ремонтні роботи в аудиторіях
навчального корпусу №2
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Виконано поточні ремонти у приміщеннях навчального корпусу №5, а саме:
проведено водоемульсійне фарбування стін та стелі холу другого поверху,
циклювання та лакування паркетної підлоги, установлено стенди; відремонтовано
сходові марші (облицювання сходинок плиткою) 1-3 поверхів та центрального
входу в навчальний корпус; виконано ремонтні роботи в кабінеті № 528 б – для
улаштування санвузла частково демонтовано паркет (прокладання каналізаційної
мережі), установлено умивальник та унітаз. Також в туалетній кімнаті проведено
масляне фарбування радіаторів, водоемульсійне фарбування стін та стелі.
Облицьовано гіпсокартоном балкон з подальшим водоемульсійним фарбуванням.
Проведено

поточний

ремонт

в

приміщенні

студентського

містечка.

Демонтовано стару дерев’яну підлогу, залито цементну стяжку, улаштовано
підлогу із ламінату. Виконано водоемульсійне фарбування стін та стелі.

Улаштування підлоги з ламінату в приміщенні студмістечка

Ремонтні роботи в приміщенні студмістечка
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Також проведено ремонтні роботи у їдальні університету, в якій відвідувачі
мають можливість скуштувати смачні і різноманітні страви, відсвяткувати
урочисті події студентського життя. Відділом головного енергетика замінено
світильники, які вийшли з ладу; відділом головного механіка виконано чистку
вентиляційних каналів; відділом інженера з експлуатації будівель та споруд
здійснено демонтаж старої шпаклівки, часткове шпаклювання стін та стелі з
подальшим водоемульсійним фарбуванням, та масляне фарбування панелей.

Ремонтні роботи в їдальні університету

Виконано поточний ремонт у приміщеннях гуртожитку № 4, а саме: часткове
шпаклювання стін в коридорах та місцях загального користування з подальшим
водоемульсійним та вапняним фарбуванням. Також проведено ремонтні роботи в
приміщенні коменданта гуртожитку.
Загальна сума виконаних ремонтно-будівельних робіт становить 240 тис.грн.
Для забезпечення комфортних умов проживання у гуртожитках університету
проведено ряд поточних ремонтів, а саме: частково відремонтовано коридори,
кухні, санвузли, душові кімнати.
У приміщенні гуртожитку № 2, силами працівників гуртожитку, виконано
поточний ремонт в блоках (вапняне фарбування стін та стелі) та сходових маршів
(водоемульсійне фарбування стін та масляне фарбування панелей сходових
маршів).
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Ремонт блоків та сходових маршів гуртожитку № 2

Для ремонтних робіт у гуртожитку № 2

закуплено матеріалів на суму

близько 14 тис. грн.
У душових кімнатах гуртожитку № 2 замінено стару облицювальну плитку
на стінах та підлозі, відремонтовано та пофарбовано лавочки.

Ремонтні роботи у душових кімнатах гуртожитку №2
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Виконано косметичний ремонт у приміщеннях та на території гуртожитку
№3. Проведено масляне фарбування сходових маршів, панелей у коридорах
гуртожитку. На прилеглій території виконано вапняне фарбування бордюрів.

Поточний ремонт у гуртожитку №3

Силами підрядної організації «Олеріт» завершено будівництво піднавісів
навчальних корпусів № 2, 3 та козирка навчального корпусу № 2.

Будівництво піднавісів та козирка (центральна площа університету)
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Розпочато роботи по реконструкції частини покрівлі над навчальним
корпусом № 3 (улаштування шатрової покрівлі над спортивною залою).

Реконструкція частини покрівлі над навчальним корпусом №3

Однією з основних в структурі університету є машинно-тракторна станція
«Модуль», навчально-лабораторний комплекс з обладнанням, устаткуванням та
сільськогосподарською технікою: тракторами, комбайнами різних марок для
проведення лабораторно-практичних занять з вивчення конструкцій, вузлів та
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агрегатів

і

їх

функціонального

використання

в

сільськогосподарському

виробництві. На базі цього комплексу здійснюється підготовка з таких робочих
професій, як машиніст-тракторист, водій різних категорій, слюсарна, токарна,
зварювальна справи.
МТС «Модуль» зосереджує свої потужності у:
- підготовці та експлуатації техніки у весняно-польових роботах;
- підготовці (оранці) ґрунту на ділянках, дискуванні саду;
- забезпеченні транспортом під час зачистки та вивезення з території
університету сухого гілля, сміття тощо;
- забезпеченні транспортними засобами відділу матеріально-технічного
забезпечення університету;
- науково-дослідному господарстві «Агрономічне» (культивація ґрунту, посів
зернових культур).
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
зелених насаджень

Система опалення Зимового саду

Екзотичні рослини у Зимовому саду

Експозиційні ділянки
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Територія Ботанічного саду

Територія університету освітлена, підтримується в належному порядку,
постійно контролюється охороною.
В 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.

Територія університету
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Паркова зона університету

Напередодні різдвяних свят територію університету та ганки навчальних
корпусів прикрашено новорічними гірляндами та декораціями.

Територія університету

Центр адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності
постійно працює над розв’язанням задач за економним витрачанням енергоносіїв,
безпеки життєдіяльності працівників і студентів, спрямовує 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!
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