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Нові спеціальності



Розширено ліцензійні обсяги



Ліцензований обсяг підготовки 

фахівців у ЖНАЕУ 

+35,9%
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24 січня 2016 року кафедрою хімії було 

проведено ІІІ етап Всеукраїнської учнівської 

олімпіади з хімії



РЕЗУЛЬТАТИ

незалежного контролю знань 

у 2015-2016 рр.



Науково-дослідна 

та міжнародна 

діяльність

2016



Пріоритетні тематичні напрями 

наукових досліджень

Назва пріоритетного напряму ЖНАЕУ
Назва пріоритетного 

тематичного напряму 

ВІДРОДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНО 

ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ 

Відродження радіоактивно забруднених 

територій в зоні Полісся України.

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА

Стимулювання розвитку сільських 

територій 

в зоні Полісся України.

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА

Дослідження проблем енергоефективності 

і розвитку сфери виробництва 

енергоносіїв з відновлюваних джерел 

енергії та альтернативних видів палива. 

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО

Розробка наукових основ ведення 

органічного виробництва на Поліссі 

України.

ЧИСТА ПИТНА ВОДА

Розробка наукових основ та практичних 

рекомендацій щодо забезпечення 

Поліського регіону чистою питною водою. 



Мета проекту – здійснення внеску у

зміцнення органічного землеробства в

Україні, що дозволить виробляти

високоякісні аграрні продукти.

Партнери:
Політичні виконавці

МАППУ та МОН України

Політичний виконавець 

та донор

BMEL

Безпосередній виконавець

ARGE AFC/IAK

Оперативні партнери

ЖНАЕУ та «Галекс Агро»

Міжнародний проект «Німецько-українська співпраця в 

галузі органічного сільського господарства»

Обсяг фінансування: 1 млн. 460 тис. євро на 3 роки



Проект «Аграрна політика ЄС»

напряму ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+»

Проект надасть системні

знання про європейську

інтеграцію та Європейський

Союз; систематизує теоретичні та

практичні знання з особливостей

формування аграрної політики

ЄС; надасть знання про

структуру та зміст аграрної

політики ЄС про основні

результати, досягнення, ризики,

виклики та перспективи САП

ЄС; розвине аналітичні здібності

слухачів та вміння застосовувати

їх з метою аналізу місця та

статусу України в сучасній

аграрній політиці Європи й

визначення її геополітичних

перспектив та інтересів та інше.

• Команда науковців ЖНАЕУ розробила 

модуль «Аграрна політика ЄС». 

Обсяг фінансування: 28,3 тис. євро на три роки



Науково-дослідні тематики, що 

фінансуються із зовнішніх джерел

Назва проекту Керівник проекту

«Оцінка якості життя та радіаційної безпеки 

сільського населення радіоактивно забруднених 

територій»

Романчук Людмила Донатівна –

д.с.-г.н., професор 

«Радіаційно–гігієнічна оцінка агроекосистем та 

їх роль у формуванні доз опромінення 

населення у віддалений період після аварії на  

ЧАЕС»

Дідух Микола Ілліч – к.с.-г.н., 

доцент

«Вплив  «Живини» на молочну продуктивність 

та гематологічні  показники корів»

Довгій Юрій Юрійович – д.вет.н., 

професор

«Радіаційний моніторинг ґрунтів та продуктів 

рослинництва на присадибних ділянках 

мешканців Полісся Житомирщини у віддалений 

період після аварії на ЧАЕС»

Романчук Людмила Донатівна –

д.с.-г.н., професор

«Біологічний моніторинг вод поверхневих та 

підземних джерел питного водопостачання та 

рибогосподарського призначення»

Романчук Людмила Донатівна –

д.с.-г.н., професор



Проект прикладного дослідження, що 

фінансується за рахунок державного бюджету

«Оцінка якості життя та радіаційної безпеки 

сільського населення радіоактивно забруднених 

територій»

Керівник: д.с.-г.н., професор Романчук Л.Д.

Пропоновані терміни виконання проекту: з 01.01.2016 по 31.12.2017

Проект фінансується за державної підтримки Міністерства освіти і науки України.

Обсяг фінансування: 400 тис. грн., зокрема на 1-й рік

200 тис. грн., 2-й рік 400 тис. грн.
Проект спрямований на вивчення закономірностей зміни радіаційної ситуації у

віддалений період після аварії на ЧАЕС. Нині відбувся період напіврозпаду таких

радіонуклідів як 137Cs і 90Sr, тому потребує уточнення даних щодо радіоактивного

забруднення ґрунтів, рослин та продуктів харчування населення, що мешкає на

територіях Полісся Житомирщини. Наукове дослідження буде спрямоване на

встановлення фактичної щільності забруднення 137Cs ґрунтів, питомої активності 137Cs

у водних джерелах, продукції рослинництва, тваринництва та лісового походження, а

також отримання даних щодо ефективності вирощування нетрадиційних та нових

енергетичних культур з метою реалізації стратегії реабілітації радіоактивно

забруднених сільськогосподарських земель.



Проект прикладного дослідження, що 

фінансується за рахунок державного бюджету

«Оцінка якості життя та радіаційної безпеки 

сільського населення радіоактивно забруднених 

територій»

• Відібрані зразки 

ґрунту, рослин та 

продуктів харчування;

• Підготовка зразків до вимірювання 

питомої активності   137Cs ;

• Вимірювання питомої активності 

137Cs у відібраних зразках.



Українсько-Японський науково-технічний проект

«Радіаційно – гігієнічна оцінка агроекосистем та їх роль 

у формуванні доз опромінення населення у віддалений 

період після аварії на ЧАЕС»

Керівник: к.с.-г. н., доцент Дідух М. І.

Пропоновані терміни виконання проекту: 01.05.2016 - 31.12. 2016.

Проект фінансується Державний фонд фундаментальних досліджень

України (ДФФД) та Японське товариство сприяння науці (JSPS) відповідно

до підписаного Меморандуму про співробітництво в проведенні

фундаментальних наукових досліджень за науковим напрямом «Соціальні

та природничі науки».

Обсяг фінансування: 90 тис.грн.
Партнери:

1. Житомирський національний агроекологічний університет, Україна.

2. Медичний університет Доккьо, Японія.

В результаті досліджень буде розроблено диференційований підхід щодо

оцінки вкладу продуктів харчування місцевого виробництва у формуванні

внутрішніх доз опромінення населення у віддалений період після аварії та

розроблено наукові основи оптимізації та необхідності системи

протирадіаційних заходів, їх пріоритетності в прийнятті рішень з радіаційної

безпеки проживання населення на радіоактивно забруднених територіях.



Українсько-Японський науково-технічний проект

«Радіаційно – гігієнічна оцінка агроекосистем та їх роль 

у формуванні доз опромінення населення у віддалений 

період після аварії на ЧАЕС»



Проект, що фінансується Управлінням екології та 

природних ресурсів 

Житомирської обласної державної адміністрації 

«Радіаційний моніторинг грунтів та продуктів рослинництва 

на присадибних ділянках мешканців Полісся Житомирщини 

у віддалений період після аварії на ЧАЕС»

Керівник: д.с.-г.н., професор Романчук Л.Д.

Пропоновані терміни виконання проекту: 2016 .

Проект фінансується за державної підтримки Житомирської обласної

державної адміністрації

Обсяг фінансування: 95 тис. грн.
Метою роботи є детальне вивчення та обґрунтування доцільності

проведення радіаційного моніторингу ґрунтів та продуктів вирощених на

них на вміст основних радіонуклідів та їх перехід в продукцію

рослинництва.

Соціальний ефект: буде проведено оцінку радіоекологічної ситуації на

територіях радіоактивного забруднення у віддалений (через 30 років) період

після аварії на ЧАЕС. Передбачено вивчити накопичення радіонуклідів у

сільськогосподарській продукції залежно від щільності забруднення ґрунтів

та доцільність її вирощування на присадибних ділянках мешканців

Північних районів Житомирщини.



Проект, що фінансується Управлінням екології та 

природних ресурсів Житомирської обласної 

державної адміністрації 

«Біологічний моніторинг вод поверхневих та 

підземних джерел питного водопостачання та 

рибогосподарського призначення»

Керівник: д.с.-г.н., професор Романчук Л.Д.

Пропоновані терміни виконання проекту: 2016 .

Проект фінансується за державної підтримки Житомирської обласної

державної адміністрації.

Обсяг фінансування: 95 тис. грн.
Метою роботи є створення системи біомоніторингу з організмів, здатних

своєчасно надавати інформацію про рівні забруднення водних джерел

питного водопостачання та рибогосподарського користування

Житомирщини, за даними функціонування якої буде здійснюватись

мінімізація забруднюючих впливів на ці джерела.

Соціальний ефект: буде вивчена та обґрунтована екологічна безпека вод

Житомирщини, що є джерелами питного водопостачання та

рибогосподарського призначення.



Проект, що фінансується Управлінням екології та 

природних ресурсів Житомирської обласної 

державної адміністрації 

«Біологічний моніторинг вод поверхневих та 

підземних джерел питного водопостачання та 

рибогосподарського призначення»

Відбір зразків вод 

поверхневих джерел питного водопостачання та 

рибогосподарського призначення.

Житомирська область.



Проект, що фінансується ПФ «ВІТА»  

«Вплив  «Живини» на молочну продуктивність та 

гематологічні  показники корів»

Керівник: д.вет.н., професор Довгій Ю. Ю.

Пропоновані терміни виконання проекту:

01.07.2016 - 01.03. 2017.

Проект фінансується ПФ «Віта».

Обсяг фінансування: 20 тис. грн.
Метою роботи є вивчення впливу «Живини» на

молочну продуктивність та гематологічні показники

корів.

Соціальний ефект: «Живина»

вплинула на підвищення

морфологічних та біохімічних

показників крові у корів.

Відмітили підвищення надою на

одну корову, підвищення білку в

молоці на 2,1 % та жирності

молока з 3,6 до 3,9 %.



Дослідне поле ЖНАЕУ

На дослідному полі

ЖНАЕУ у 2016 році

закладено органічну 6-

пільну сівозміну із набором

культур:

1. Люпин.

2. Спельта озима + сидерат.

3. Гречка.

4. Вико-вівсяна суміш.

5. Жито озиме + сидерат.

6. Картопля.

Дослідження будуть проводитися залежно від способів основного

обробітку грунту: оранка, плоскорізний обробіток, дискування.

Метою досліду є фенологічні спостереження за ростом і розвитком

с.-г. культур; встановлення поширення, розвитку корисних і шкідливих

організмів; визначення урожайності та якості продукції, показників

родючості грунту в умовах органічного виробництва.



На дослідному полі функціонує 8-

пільна сівозміна із вивчення впливу

систем удобрення та способів

обробітку грунту із набором культур:

1. Ячмінь.

2.Багаторічні трави (конюшина).

3. Пшениця озима.

4. Гречка.

5. Боби кормові.

6. Жито озиме.

7. Льон олійний.

8. Картопля.

Дослідне поле ЖНАЕУ



Дослідне поле ЖНАЕУ

• Травостій 

конюшини 

лучної у фазі 

цвітіння

• Посів суміші вівса посівного сорту «Житомирський» з 

гірчицею білою сорту «Ослава»

• Поле органічної 

сівозміни



Навчальна практика з рослинництва на 

базі дослідного поля ЖНАЕУ, 2016 р.



Ботанічний сад ЖНАЕУ



Ботанічний сад ЖНАЕУ

У ботанічному саду

ЖНАЕУ створено колекцію

близько 30 видів і сортів

нетрадиційних ароматичних

рослин з метою вивчення їх

адаптивних можливостей за умов

інтродукції на Поліссі України та

перспектив їх використання.

Дослідження показали, що

близько 70% досліджуваних

рослин виявились особливо

перспективними для

культивування в умовах

досліджень.



Ботанічний сад ЖНАЕУ

У ботанічному саду

ЖНАЕУ функціонує

фітосанітарна ділянка кафедри

захисту рослин, на якій

висіваються зернові, зернобобові,

технічні, висаджуються ягідні

культури. Студенти протягом

періоду вегетації культур

проходять практичні заняття,

навчальну практику із

визначення поширення та

розвитку шкідників, хвороб і

бур’янів; збирають колекції та

гербарні зразки для

лабораторних занять.



Міжнародні конференції

Назва конференції
Міністерства, відомства або установи, які є співорганізаторами конференції, 

семінару від України та зарубіжних країн

Органічне виробництво та 

продовольча безпека

Міністерство освіти і науки України. Житомирська обласна державна

адміністрація. Федерація органічного руху України. Поліський центр органічного

виробництва «Полісся Органік».

30 років Чорнобильської 

катастрофи. Актуальні проблеми, 

напрями 

і шляхи їх вирішення

Міністерство освіти і науки України. Житомирська обласна державна

адміністрація. Управління екології та природних ресурсів Житомирської

облдержадміністрації. Управління агропромислового розвитку Житомирської

облдержадміністрації. Древлянський природний заповідник. Поліський

державний радіаційно-екологічний заповідник (Білорусь).

Інтелектуальна економіка: 

глобальні тенденції та національні 

перспективи

Міністерство освіти і науки України. Житомирська обласна державна

адміністрація. Клайпедський університет

( Литва). Київський національний університет імені Тараса Шевченка (Україна).

Сучасні тенденції розбудови 

правової 

держави в Україні та світі.

Міністерство освіти і науки України. Житомирська обласна державна

адміністрація. Управління освіти і науки Житомирської облдержадміністрації.

Головне територіальне управління юстиції в Житомирській області.

Стійкий розвиток регіонів в умовах 

глобалізації

Міністерство освіти і науки України. Ізмаїльський державний гуманітарний

університет (Україна). Одеський національний університет імені І.І. Мечникова

(Україна). Київський національний економічний університет імені Вадима

Гетьмана. Клайпедський університет (Литва). Литовський інститут аграрної

економіки (Литва). Університет імені Александраса Стульгінскиса (Литва).

Університет імені Миколаса Ромериса ( Литва). Інститут системних досліджень в

АПК НААН Білорусі (Білорусь). Інститут екологічних та соціальних наук

(Польща). Національний інститут економічних досліджень (Молдова).

Проблеми виробництва і переробки 

продовольчої сировини та 

якості і безпеки харчових продуктів

Міністерство освіти і науки України. Житомирська обласна державна

адміністрація. Управління агропромислового розвитку Житомирської

облдержадміністрації.



Міжнародна науково-практична конференція 

«30 років Чорнобильської катастрофи. 

Актуальні проблеми, напрямки і шляхи їх 

вирішення»

• За участі японської делегації



IV Міжнародна науково-практична конференція

«Органічне виробництво і продовольча безпека» 2016



Всеукраїнські конференції

Назва конференції

Обліково-аналітичне забезпечення стратегічного управління справедливою 

вартістю підприємства

Наука. Молодь. Екологія – 2016.  Реалії та перспективи. 

Сучасні проблеми ветеринарної паразитології та забезпечення

здоров’я тварин

Фінансові аспекти бюджетної децентралізації

ІV Всеукраїнська науково-практична конференція «Ліс. Наука. Молодь»

Передові технології виробництва та переробки сільськогосподарської

продукції, енергозбереження та забезпечення тепловою й електричною

енергією. Перспективи та проблеми впровадження в сільське господарство

Полісся»



VІ ВСЕУКРАЇНСЬКА НАУКОВО-ПРАКТИЧНА КОНФЕРЕЦІЯ 

науково-педагогічних працівників, молодих вчених, аспірантів, магістрів та 

студентів «Передові технології виробництва та переробки

сільськогосподарської продукції, енергозбереження та забезпечення

тепловою й електричною енергією. Перспективи та проблеми

впровадження в сільське господарство Полісся».



ІХ науково-пізнавальна конференція 

викладачів і студентів кафедри хімії, 

вчителів хімії та учнів Житомирського 

екологічного ліцею № 24 «Хімічні аспекти 

екології»

Студентська науково-практична 

конференція «Менеджмент в 

аграрному секторі економіки: 

теорія та практика інноваційного 

розвитку»



Молодецька-Гринчук Катерина – доцент кафедри КТіМС 

ЖНАЕУ, кандидат технічних наук стала лауреатом 

стипендії Кабінету Міністрів України для молодих 

учених (2016 р.)

• Постанова Президії комітету з Державних премій України 

в галузі науки і техніки № 2 від 01 червня 2016 року.



Міжнародні стажування

Стажування в рамках «Програми обміну педагогічним досвідом» 

(Faculty Exchange Program (FEP)) Міністерства сільського господарства США 

(The United States Department of Agriculture (USDA))

• Дідух Дмитро Миколайович

к.е.н., асистент кафедри

бухгалтерського обліку оподаткування

та аудиту

University of Missouri

• Пивовар Петро Вікторович

к.е.н., старший викладач кафедри 

менеджменту ЗЕД

Ohio State University



• Житомирський національний

агроекологічний університет на Форумі

представляли к.е.н., доцент кафедри

інноваційного підприємництва та

інвестиційної діяльності Левківська

Лариса Миколаївна, яка отримала грант на

участь у Форумі, а також к.е.н., доцент

кафедри менеджменту ЗЕД Куцмус Наталія

Миколаївна, яка проходить наукове

стажування в інституті (ІАМО).

Міжнародний форум 2016 "Сільська робоча сила в 

перехідний період: структурні зміни, міграція та 

управління“, 

м. Халле (Німеччина) 



Міжнародна конференція 

Університет фінансів і бізнесу Вістула, Варшава (Польща)

• Представники кафедри

менеджменту ЗЕД взяли

участь у міжнародній

конференції

Університет фінансів і бізнесу

Вістула, Варшава (Польща)



Робочі візити делегацій університету 

до Польщі, Естонії, Білорусі



Зустрічі з іноземними делегаціями 

і представниками



№ з/п
Країна, що приймала 

студентів

Рік

2013 2014 2015 2016

1 Німеччина 150 179 184 336

2 Нідерланди 11 16 9 9

3 Швеція 3 2 2 2

4 Швейцарія 2 2 - 2

5 Данія 7 7 4 3

6 США 15 2 - 1

7 Великобританія - - 1 -

8 Польща - - 2 10

9 Норвегія - - - 17

Всього: 188 208 202 380

Участь студентів ЖНАЕУ у програмах 

виробничої практики за кордоном у 2013-2016 рр.



Студенти ЖНАЕУ на виробничій 

практиці за кордоном 



В університеті проводиться підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії з таких напрямів: 

Код 

галузі

Найменування галузі 

знань

Шифр 

спеціальності

Найменування 

спеціальності

Ліцензійний 

обсяг 

(особи)

05

Соціальні та поведінкові 

науки

051 Економіка 10 осіб

07

Управління та 

адміністрування

073 Менеджмент 10 осіб

076

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність

3 особи

10 Природничі науки 101 Екологія 4 особи

13 Механічна інженерія 133

Галузеве 

машинобудування

4 особи

20 Аграрні науки 

201 Агрономія 6 осіб

204

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва

4 особи

21 Ветеринарна медицина 211

Ветеринарна 

медицина

5 осіб

Наказ МОН від 30 травня 2016 р. № 590 та наказ МОН від 27 вересня 2016 р. № 1436.



Вступ до аспірантури 2016

• Плата за навчання 11 тис. грн. на рік.

• 8 аспірантів на контрактній основі та 7 за державним замовленням.



Відкрито докторантуру для підготовки 

здобувачів ступеня доктора наук за 

спеціальностями:

• Економіка (051);

• Менеджмент (073);

• Підприємство, торгівля та біржова 

діяльність (076).

*На підставі Порядку підготовки здобувачів вищої освіти ступеня

доктора філософії та доктора наук у вищих навчальних закладах

(наукових установах), затвердженого постановою Кабінету

Міністрів України від 23.03.2016 р. № 261 та витягу з протоколу № 4

засідання Вченої ради університету від 26.10.216 р.



В університеті функціонує дві спеціалізовані 

вчені ради з правом прийняття до розгляду 

та проведення захистів дисертацій на 

здобуття наукового ступеня:

• Д 14.083.02 - доктора (кандидата) економічних наук

за спеціальністю 08.00.04 – економіка та

управління підприємствами (за видами

економічної діяльності) та спеціальністю 08.00.03 –

економіка та управління національним

господарством (наказ МОН України від 16.05.2016

року №515);

• К 14.083.01 кандидата сільськогосподарських наук

за спеціальністю 03.00.16 – екологія (наказ

МОН України від 21.12.2015 року №1328)



Публікації

Посібники 43

Підручники 3

Монографії 18

Статті у фахових виданнях 402

Статті у зарубіжних виданнях 107



Подано 

заявок

Отримано

Винаходи 5 4

Корисні моделі 9 8

Промислові зразки - -

Авторські свідоцтва 1 -

Національний 

стандарт України

1 1

Охоронні документи



Створено 

університетську 

хіміко-аналітичну 

лабораторію.

Надано послуги 

для  замовників з 

аналізу 87 

зразків ґрунтів.



Комп’ютеризація та 

інформатизація



1. Телекомунікації:

1.1. Встановлення комутаційних вузлів в кількості:

•роутерів – 10 шт.;

•VPN – роутер;

•концентраторів – 5 шт.;

•відремонтовано вузлів концентратора – 4 шт.

•1.2. Затягнуто кабеля – 3000 м.

2. Встановлення комп’ютерної техніки:

• створено 2 нових комп’ютерних класи на 10 ПК та 12 ПК;

•переобладнано комп’ютерний клас 85а – 10 ПК.

3. Відремонтовано техніки:

• комп’ютерів більше 200 шт.;

• принтерів – більше 20 шт.

4. Обслуговування ПЗ та підтримка користувачів – більше 2500 викликів.

5. Організовані:

5.1. Нова приймальна комісія – 10 робочих місць.

5.2. Проведено оновлення мережі семиповерхового корпусу.

5.3. Проведено 3 зовнішні інтернет.

6. Впроваджено нові інформаційні системи:

6.1. Система автоматизованого управління ВНЗ «ПС - Розклад».

6.2. Система дистанційного навчання на платформі Moodle.

6.3. Впроваджена система клієнт-казначейство,.

7. Створені нові сайти: «Полісся Органік», «Відродження».

Комп’ютеризація та інформатизація у 2016 р.



Комп’ютеризація та інформатизація у 2016 р.



Створено копі-центр ЖНАЕУ



РОЗВИТОК 

БІБЛІОТЕКИ



Місце електронного архіву ЖНАЕУ у Webometrics



Створено 408 профілів науковців ЖНАЕУ в системі 

Google Scholar



Науково-практична 

конференція «Віртуальне 

бібліотечне обслуговування в 

контексті взаємодії 

бібліотеки і користувача»

Науково-практичний 

семінар «Можливості 

платформи Web of Science

для якісних наукових 

досліджень та навчання



ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК



Д И Н А М І К А

витрат на придбання матеріалів, обладнання, інструменту та інвентарю 

для поліпшення матеріально – технічної бази університету 

протягом 2013-2016 років, тис. грн.



Фактичне виконання поточних ремонтів приміщень 

і споруд університету за 2016 рік

№

за\

п

Найменування об’єктів

Найменування приміщень, номери аудиторій, кабінетів, де проведено ремонтні роботи

Виконано за сприяння 

підрозділу

Виконано за рахунок ЖНАЕУ Примітки

1

Навчальний корпус № 

1 «Агрономічний 

факультет»

Деканат, аудиторії

№ 57, 58

Актова зала, музей грунтознавства, 

аудиторії 

№ 36, 37, 47, 48, 49, 58, 60, 61, 62, 72, 

87-а, 89

Частково за сприяння 

деканату відремонтовано 

аудиторії 

№  47, 47-а, 48, 56, 59, 70

2

Навчальний корпус 

№ 2 «Факультет обліку 

і фінансів»

Аудиторії 

№ 90, 92, 104, 115, 

123, 124, 125, 

Аудиторії 

№ № 95, 103, 108-а, 110, 120-а 

Додатково проведено 

поточний ремонт 

коридору на 3 поверсі

3
Навчальний корпус 

№ 4 

Аудиторії 

№ 313, 516, 603, 604, 

606

Аудиторії 

№ №  208, 210, 505, 512, 513, 515, 605, 

613, 618,702, 711, 713-а

Облаштовано копі-центр в 

холів приміщення.

4
Факультет 

ветеринарної медицини

Аудиторія 

№ 113

5
Технологічний 

факультет

Аудиторія № 28,

Ремонт приміщень туалетів на всіх 

поверхах

Частково за сприяння 

деканату

Проведено ремонт 

приміщення ферми 

6 Гуртожитки ЖНАЕУ

У всіх гуртожитках проведено поточні 

ремонт приміщень загального 

користування

7 Дослідне поле

Проведено ремонт аудиторій № 1, 2, 3 Відновлено та введено в 

експлуатацію КТП та 

забезпечено 

електропостачання. 

8
Факультет інженерії та 

енергетики

Проведено косметичні ремонти 

частини приміщень навчального 

фонду



Відремонтовані приміщення ЖНАЕУ



Проведені ремонти в гуртожитках ЖНАЕУ



Залучення матеріалів, обладнання, коштів на 

благодійній основі

Змонтовано геліоелектричний модуль по виробленню 

електричної енергії від сонячного випромінювання на 

території навчального комплексу по вул. Корольова, 39. 

Вартість обладнання, проектно-монтажних робіт складає 

близько 500 тис. грн.

Відновлено мережу електропостачання, КТП 10 \ 04 кВа, 

встановлено бетонні опори, введено в експлуатацію та 

облаштовано зовнішнє освітлення, змонтовано електромережу на 

дослідному полі у с. Велика Горбаша Черняхівського району. 

Вартість обладнання та  монтажно-випробувальних робіт у межах 

250 тис. грн.

Благодійно відновлено дорогу до дослідного поля шляхом 

покриття щебеневим матеріалом різних фракцій у кількості 

понад 300 тон на суму майже 370 тис. грн.



Залучення матеріалів, обладнання, коштів на 

благодійній основі

Для проведення ремонту дерев’яних конструкцій, 

виготовлення нових воріт на дослідному полі, виготовлення 

аудиторних лавок благодійно отримано 45 куб. м.

лісоматеріалів на суму 100 тис. грн.

За сприяння деканів та завідувачів кафедрами благодійно 

придбано та встановлено у навчальних корпусах 68

енергозберігаючих вікон на загальну суму близько 375 тис. грн.

Благодійно отримано від депутатського корпусу обласної ради 54 

тис. грн. на поліпшення матеріально-технічної бази університету

Для роботи твердопаливного котла АВЕРС-220 на території 

навчального комплексу по вул. Корольова, 39 благодійно 

отримано пелет на суму 55,2 тис. грн.



Залучення матеріалів, обладнання, коштів на 

благодійній основі

За сприяння міської ради проведено капітальний ремонт 

тепломережі до комплексу споруд по вул. Фещенка–

Чопівського, 33. Кошторисна вартість проектно-монтажних і 

пускових робіт становить 520 тис. грн.

Благодійно отримано 5 комп’ютерів на загальну суму 

40 тис. грн.

На благодійний рахунок університету протягом 11 місяців 2016 

року надійшло більше 240 тис. грн. 

За благодійні кошти у гуртожитках встановлено вікон та 

дверей на суму 464 тис.грн.



Надходження коштів до спецфонду університету 

у 2016 році, тис.грн.
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Видатки коштів зі спецфонду університету 

у 2016 році, тис.грн.
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Пріорітетні напрямки організаційної 

роботи в університеті

Кількість 

заходів

Кількість 

заходів, %

1 Національно - патріотичне виховання 24 10

2 Морально - естетичне виховання 30 13

3 Екологічне виховання 6 3

4 Фізичне виховання 110 48

5 Громадянське виховання 34 14

6 Професійне виховання 28 12

Всього 232 100


