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1. Загальна інформація про університет 

 

Житомирський національний агроекологічний університет – єдиний в 

державі аграрний вищий навчальний заклад екологічного спрямування та 

єдиний на Житомирщині національний ВНЗ, який є базовим з підготовки 

фахівців для більшості галузей економіки Полісся України (Житомирської, 

Рівненської, Волинської областей). В університеті здійснюється підготовка 

фахівців за 27 спеціальностями в 14 галузях знань.  

В університеті та його структурних підрозділах навчається 7614 студентів 

з 14 областей України, основна частина яких саме з Полісся України, а саме 

Житомирської, Рівненської, Волинської областей.  

Університет має потужний науково-педагогічний склад. Наразі в 

університеті працює 394 науково-педагогічні працівники, з них штатних 361 та 

за сумісництвом – 33. Науковий ступінь доктора наук мають 56 науково-

педагогічних працівників (14,2%), з них штатних 45 та за сумісництвом – 11. 

Науковий ступінь кандидата наук мають 278 науково-педагогічних працівників 

(70,6%), з них штатних 267 та за сумісництвом – 11. 

Університет має розвинуту інфраструктуру та потужну матеріально-

технічну базу: 

 8 факультетів (технологічний, обліку та фінансів, економіки та 

менеджменту, інженерії та енергетики, екології і права, агрономічний, 

ветеринарної медицини, лісового господарства); 

 42 кафедри та 85 їх філій на виробництві та в науково-дослідних 

установах; 

 5 Науково-інноваційних інститутів (інститут економіки і агробізнесу; 

інститут агротехнологій та землеустрою; інститут тваринництва та ветеринарії; 

інститут екології та лісу; інститут механізації агропромислового виробництва 

та енергоефективності); 

 3 навчально-наукові центри: інформаційних технологій; екології та 

охорони навколишнього середовища, інтелектуальної власності, інноватики та 

управління проектами; 

 Центр післядипломної освіти; 

 Дослідне поле; 

 Ботанічний сад; 

 Навчальна ферма та навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної 

медицини; 

 Центр кінології; 

 Наукова бібліотека (2 абонементи та 4 читальні зали на 260 робочих 

місць. Загальний фонд складає понад 464 тис. примірників та 100 найменувань 

періодичних видань. Створено понад 9 тис. електронних формулярів 

користувачів з можливістю авторизації на сайті бібліотеки). 

Спортивний комплекс (два спортивних зали площею 522 м
2
 і 426 м

2
, зал 

силових тренажерів, настільного тенісу, боротьби, боксу, шейпінгу, відкритий 

спортивний майданчик зі штучним покриттям для гри у мініфутбол). 

http://lib.znau.edu.ua/jirbis2/
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В структурі університету Будівельний коледж у місті Житомирі та 

Технікум землевпорядкування в селищі Ярунь Новоград-Волинського району 

Житомирської області. 

Більшість наукових досліджень, які проводяться в університеті, 

здійснюються на базі Поліського регіону. Так, 98 дисертаційних робіт (з них 13 

докторських та 85 кандидатських), підготовлених науково-педагогічними 

працівниками ЖНАЕУ, присвячені проблемам економіки та управління 

підприємствами, екології, рослинництва, кормовиробництва, фітопатології, 

лісознавства, лісівництва, паразитології, розведення та селекції тварин, годівлі 

тварин і технології кормів, патології, онкології і морфології тварин, 

ветеринарної мікробіології, епізоотології, інфекційних хвороб та імунології 

саме в умовах Полісся України. 

Також 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  03.2013 року  №382); 

 К 14.083.01 – кандидата сільськогосподарських наук за спеціальністю 

03.00.16 – екологія (наказ МОН  України від  10.2013 року  №1411). 

Видається науково-теоретичний збірник «Наукові горизонти» як фаховий 

для публікації результатів наукових досліджень з сільськогосподарських, 

ветеринарних, економічних і технічних наук. 

Університет наразі є провідним закладом вищої освіти в Україні, який 

протягом останніх 30 років досліджує проблеми економічного, соціального, 

екологічного відновлення радіоактивно забруднених територій Полісся 

України. Нині він об’єднує зусилля науковців та фахівців Поліського регіону 

(Житомирської, Рівненської, Волинської, Чернігівської, Київської областей), 

що постраждали від радіоактивного забруднення. Науковці університету 

активно співпрацюють з повідними науковими та дослідними установами країн 

ЄС. Так, університет проводив спільні наукові дослідження міграції 

радіонуклідів у ланцюзі «грунт – рослина - тварина – людина» з Центром 

радіаційного захисту та радіоекології Ганноверського університету 

(Німеччина), Інститутом ядерних досліджень Кіотського університету (Японія), 

університетом Доккьо (Японія), Шведським аграрним університетом тощо. 

Фахівцями університету проведений значний обсяг наукових досліджень, 

результатами яких стали захист 10 докторських та 50 кандидатських 

дисертацій, написання близько 30 наукових монографій, підручників та 

посібників, а також понад 700 наукових статей із зазначеної проблематики. 

В університеті впроваджена практика щорічного проведення Міжнародних 

науково-практичних конференцій «Чорнобильська катастрофа. Актуальні 

проблеми, наслідки та шляхи вирішення», яка збирає науковців Японії, 

Німеччини. Данії, Білорусії, країн Прибалтики з метою максимальної 
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активізації роботи у напрямі відродження територій, постраждалих внаслідок 

аварій на Чорнобильській АЕС та Фукусіма-1, сприяння переходу радіоактивно 

забруднених територій на траєкторію сталого соціально-економічного 

розвитку. 

Університет проводить потужну міжнародну діяльність. Зокрема, наразі 

університет реалізує низку масштабних міжнародних проектів:  

– міжнародний проект «Німецько-Українська співпраця в галузі 

органічного землеробства» (фінансується урядом Німеччини);  

– проект «Аграрна політика ЄС» напряму ЖАН МОНЕ в рамках програми 

«ЕРАЗМУС+», що фінансується Європейським Союзом;  

– проект технічної допомоги «Підвищення обізнаності про африканську 

чуму свиней в Україні» (реалізується ЖНАЕУ спільно з Продовольчою та 

сільськогосподарською організацією ООН – ФАО).  

Також університет у якості партнера став переможцем проекту «LaScalA» 

(Міжнародний центр компетенцій з великомасштабного сільського 

господарства). 

В рамках міжнародного партнерства університет співпрацює з науковими 

та навчальними установами Німеччини, Японії, Польщі, США, Франції, Данії, 

Білорусі, Литви, Швейцарії та інших країн. Важливим напрямом міжнародної 

діяльності університету є надання можливості студентам вивчення новітніх 

сільськогосподарських технологій та організації приватного бізнесу при 

проходженні закордонної виробничої практики. У 2017 р. виробничу практику 

на підприємствах європейських країн та США пройшли 680 студентів ЖНАЕУ.  

Житомирський національний агроекологічний університет займає провідні 

позиції серед вітчизняних ЗВО у міжнародних рейтингах. Так, університет є 

одним із найпопулярніших університетів в Україні за даними міжнародного 

рейтингу UniRank-2018, в якому він зайняв 17 місце серед вітчизняних ЗВО. 

Варто зазначити, що до рейтингу потрапили лише 171 український ЗВО. 

У 2018 році Житомирський національний агроекологічний університет 

став лідером ще двох авторитетних міжнародних рейтингів: у рейтингу 

найкращих світових репозитаріїв «Transparent Ranking of Repositories» 

навчальний заклад посів 23 місце в державі серед вітчизняних закладів вищої 

освіти і наукових установ України, а у міжнародному рейтингу «Ranking Web 

of Universities» ЖНАЕУ протягом останнього року піднявся на 88 позицій і 

нині займає 34 місце серед українських ЗВО. 

Житомирський національний агроекологічний університет є активним 

учасником формування та реалізації регіональної політики економічного, 

соціального, гуманітарного, культурного, екологічного розвитку.  

Зокрема, ЖНАЕУ є організатором низки благодійних марафонів «Разом за 

життя», спрямованих на допомогу онкохворим дітям. Протягом останніх років 

дії марафону було зібрано кілька мільйонів гривень, спрямованих на підтримку 

онкохворих дітей.  

Університет виступив організатором І Регіонального форуму 

«Житомирщина – територія можливостей», який пройшов 16 травня 2018 року 

https://www.4icu.org/ua/
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та став першим в історії області заходом з демонстрації особливостей 

та потенціалу області, формування стратегії, механізмів та інструментів 

розвитку, а також позитивного іміджу   і залучення інвестицій, 

обговорення   проблем та осмислення сучасних тенденцій, налагодження 

системи комунікації представників державних та приватних інституцій, 

громадськості.  

Загалом щороку на базі університету або за його участі проводиться 

близько 260 заходів морально-естетичного, національно-патріотичного, 

екологічного, культурного, громадського, професійного спрямувань; фізичного 

виховання та формування здорового способу життя.  

Протягом 2018 р. було проведено 11 засідань вченої ради ЖНАЕУ та 10 

ректорату. Вчена рада як колегіальний орган управління закладу вищої освіти, 

у звітному періоді внесла зміни та доповнення в основні документи 

університету, відповідно до змін чинного законодавства. Це зокрема:  

– Положення про організацію освітнього процесу у Житомирському 

національному агроекологічному університеті;  

– Положення про планування та облік роботи науково-педагогічних 

працівників Житомирського національного агроекологічного університету; 

– Порядок проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних 

посад науково-педагогічних працівників та укладання з ними контрактів у 

Житомирському національному агроекологічному університеті;  

– Положення про вчену раду Житомирського національного 

агроекологічного університету; 

– Типового положення про вчену раду факультету Житомирського 

національного агроекологічного університету;  

– Порядок формування рейтингу успішності студентів Житомирського 

національного агроекологічного університету для призначення академічних 

стипендій. 

Крім того, у 2018 році рішенням вченої ради університету було 

затверджено:  

– Положення про порядок замовлення, друку, видачі та обліку документів 

про вищу освіту державного зразка та академічних довідок у Житомирському 

національному агроекологічному університеті; 

– Положення про присвоєння вчених звань науково-педагогічним 

працівникам Житомирського національного агроекологічного університету. 

Відповідно до Стратегії розвитку Житомирського національного 

агроекологічного університету, що затверджена рішенням вченої ради від 

30.03.2016 р. протокол № 7, у звітному 2018 році значна увага діяльності 

університету була направлена на формування системи та процедури 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Для цього було розроблено 

відповідний пакет документів, а саме: Цілі у сфері якості та планування щодо їх 

досягнення в ЖНАЕУ у 2018 р.; Політика у сфері якості ЖНАЕУ; Програма 

вдосконалення системи управління якістю ЖНАЕУ відповідно до вимог 

стандарту ДСТУ ІSО 9001:2015; Положення ЖНАЕУ.  Система управління 



7 

 

якістю. Настанова щодо якості. Робота в цьому напрямі продовжуватиметься у 

2019 році, зокрема нині координаційна комісія з управління якістю розробляє 

ряд документів щодо покращення роботи із основними зацікавленими 

сторонами (стейкхолдерами) університету; розробляє документи основних та 

забезпечуючих процесів системи управління якістю; про внутрішній та 

зовнішній аудит системи управління якістю; удосконалення діловодства та 

документообігу в університеті та інші.  

На засіданнях вченої ради було обговорено ряд питань та прийняті 

рішення щодо організації освітнього процесу в університеті: затверджено 

освітньо-професійні програми (далі ОПП) за ліцензованими спеціальностями 

першого (бакалаврського) та другого (магістерського) рівнів вищої освіти 

освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, освітньо-науковим ступенем 

доктора філософії денної та заочної форм навчання; освітньо-професійні 

програми початкового рівня (короткого циклу) вищої освіти за спеціальностями 

відокремлених структурних підрозділів університету (Будівельного коледжу та 

Технікуму землевпорядкування); навчальні плани, індивідуальні навчальні 

плани на 2018-2019 навчальний рік та розподіл навчального навантаження; 

Правила прийому до Житомирського національного агроекологічного 

університету в 2018 році; проаналізовано результати зимової та літньої сесій 

студентів у розрізі академічних груп, спеціальностей та навчальних курсів 

(дисциплін); уточнено напрями поліпшення якості підготовки фахівців за 

спеціальностями.   

Протягом 2018 р. було затверджено ліцензійні справи на розширення 

провадження освітньої діяльності у сфері вищої освіти підготовки фахівців 

другого (магістерського) рівня вищої освіти за спеціальностями: 081 «Право» 

галузі знань 08 «Право»; 203 «Садівництво та виноградарство» галузі знань 

20 «Аграрні науки та продовольство»; 212 «Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза» галузі знань 21 «Ветеринарна медицина». 

Затверджено та акредитовано освітньо-професійну програму «Маркетинг» 

підготовки фахівців освітнього ступеня «бакалавр», галузі знань 

07 «Управління та адміністрування», спеціальності 075 «Маркетинг». 

На виконання рішення вченої ради університету від 28.02.2018 р. 

(протокол № 7), керуючись Законом України «Про вищу освіту», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 19.02.2015 року № 166 «Деякі питання 

оприлюднення інформації про діяльність вищих навчальних закладів», 

Статутом університету було оновлено та введено в дію Положення про всі 

діючі структурні підрозділи університету. 

Відповідно до повноважень вченої ради у 2018 році була проведена значна 

робота з оптимізації структури ЖНАЕУ. З 01 січня 2018 року створено 

структурний підрозділ «Науково-дослідна частина» за КПКВ – 2201040 

«Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, виконання робіт за 

державними цільовими програмами та державним замовленням, підготовка 

наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку наукової 

інфраструктури, наукових об'єктів що становлять національне надбання, 
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забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень». 

Протягом звітного періоду створено навчально-науковий центр університету 

шляхом об’єднання планово-економічного та навчально-методичного відділів. 

Сформовано 3 нові навчально-наукові центри:  

1) інформаційних технологій ЖНАЕУ. Основним завданням Центру є 

формування єдиного інформаційного середовища Університету і його інтеграції 

в національний та світовий інформаційний простір, впровадження в освітній 

процес Університету нових технологій та засобів інформатизації з урахуванням 

сучасних тенденцій розвитку економіки, науки й техніки; 

2) інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами 

ЖНАЕУ. Основним завданням Центру є сприяння інтеграції університетської 

системи забезпечення якості освітніх послуг до авангарду національних та 

інституційних систем забезпечення якості у Європейському просторі вищої 

освіти з метою посилення рейтингових позицій університету на ринку освітніх 

послуг шляхом впровадження інноваційних підходів у навчальний процес і 

наукову роботу, підвищення ефективності внутрішньої політики управління 

інтелектуальною власністю, реалізації грантових та проектних можливостей; 

3) екології та охорони навколишнього середовища ЖНАЕУ; Основними 

завданнями Центру є підвищення рейтингових позицій університету на ринку 

освітніх послуг за рахунок сприяння інтеграції університетської системи 

забезпечення якості освітніх послуг у галузі екології та охорони навколишнього 

середовища до передових національних та міжнародних систем якості вищої 

освіти, поширення процесів екологізації освіти, впровадження інноваційних 

підходів в навчальний процес і наукову роботу, участі в екологічних освітніх і 

наукових програмах, а також проектах міжнародного рівня. 

У 2018 році проведено реорганізацію неукомплентованих за 

навантаженням та кадровим складом кафедр:  

1) охорони довкілля та збалансованого природокористування шляхом 

приєднання до кафедри загальної екології;  

2) хімії шляхом приєднання до кафедри ґрунтознавства та землеробства. 

Для покращення практичної і прикладної підготовки здобувачів вищої 

освіти у 2018 році було створено:  

– юридичну клініку на кафедрі правознавства;  

– навчально-наукову клініко-діагностичну лабораторію кафедри 

внутрішніх хвороб тварин та фізіології;  

– лабораторію патоморфології кафедри анатомії і гістології;  

– навчальні лабораторії: технологія ресторанної справи, технологія 

готельної справи; туристської топографії і знакування та картографії. 

У вересні 2018 р. Конференція трудового колективу ЖНАЕУ прийняла 

одноголосне рішення про направлення звернень до Міністерства освіти і науки 

України, Адміністрації Президента та Кабінету Міністрів України з проханням 

перейменувати Житомирський національний агроекологічний  університет в 

«Поліський національний університет». Така ініціатива обговорювалася 

протягом кількох останніх років, а нині є об’єктивні умови для 
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перейменування. Наразі в університеті на 8 факультетах (технологічному, 

екології і права, інженерії та енергетики, агрономічному, економіки та 

менеджменту, лісового господарства, обліку та фінансів, ветеринарної 

медицини) готують фахівців за 27 спеціальностями. Протягом трьох останніх 

років відкрили – «Комп’ютерні науки», «Міжнародні економічні відносини», 

«Технологія захисту навколишнього середовища», «Водні біоресурси та 

аквакультура», «Туризм», «Садівництво та виноградарство», «Науки про 

землю»,  «Інформаційні системи та технології», «Галузеве машинобудування», 

«Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза». Лише 26% з усіх спеціальностей 

університету – аграрного напряму.  

Фактично, враховуючи темпи та рівень розвитку ЖНАЕУ,  він з 

агроекологічного стає класичним багатопрофільним закладом вищої освіти, 

який за кількістю студентів денної та заочної форм є найбільшим в регіоні – тут 

навчається молодь з Житомирщини та сусідніх областей. Житомирський 

національний агроекологічний університет є базовим для підготовки фахівців 

для більшості галузей економіки Полісся (Житомирської, Рівненської, 

Волинської областей). До його структури, окрім 8 факультетів, 42 кафедр і 85 їх 

філій на виробництві та в науково-дослідних установах, 10 навчальних корпусів 

і 8 гуртожитків, входять також Ботанічний сад, дослідне поле, навчальна ферма, 

лабораторія кінології, навчальна пасіка, навчально-науково-виробниа клініка 

ветеринарної медицини, Центр органічного виробництва «Полісся Органік», 

хіміко-аналітична лабораторія, Центр еколого-енергетичних технологій, 

лабораторія екології лісу, музей ґрунтів і мінералів, лабораторія геодезії та 

землеустрою, наукова бібліотека, лабораторія відновлювальної енергетики. 

Постійно покращується матеріально-технічна база: відкрили сучасний 

комп’ютерний центр, оновили кілька лабораторій, у планах придбання нового 

обладнання й техніки. Університет покращує свої показники у вітчизняних та 

міжнародних рейтингах, співпрацює із закордонними закладами освіти, завдяки 

чому викладачі мають можливість проходити стажування на їх базі і 

впроваджувати спільні проекти, студенти проходять практику на іноземних 

підприємствах. Велика частина наукових досліджень наших викладачів 

охоплює саме сфери діяльності Полісся. 

Шляхом колективного обговорення на засіданнях вченої ради були 

прийняті рішення з актуальних питань поточної, перспективної роботи 

університету. Неодноразово вирішували проблеми: організації навчального 

процесу, виховної роботи та наукової діяльності; роботи університету в 

міжсесійний період 2018/2019 н.р.; розширення та реалізацію програм 

довузівської підготовки; проведення вступної кампанії і профорієнтаційної 

роботи; залучення студентського самоврядування до управління розвитком 

університету; участь студентів університету у програмах зарубіжної практики; 

стан та перспективи розвитку дослідного поля університету; умов та безпеки 

праці і навчання в університеті та енергозбереження.  

Протягом 2018 р. рішенням Aтестаційної колегії Міністерства освіти і 

науки України 2 викладачам університету: Куцмус Наталії Миколаївни та 



10 

 

Данкевичу Віталію Євгеновичу присвоєно вчене звання доцента по кафедрі 

міжнародних економічних відносин та європейської інтеграції. Наразі ще 2 

атестаційні справи перебувають на розгляді у Міністерстві освіти і науки 

України. 

З метою стимулювання наукової роботи та мотивації викладачів, за 

рішенням вченої ради у 2018 році було здійснено виплати премій науково-

педагогічним працівникам університету:  

– за публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричної 

бази Scopus, які не є перекладами з інших мов, у розмірі 6212 грн. за одну 

працю на всіх авторів; 

– за публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) рецензованих фахових виданнях, включених до наукометричної 

бази Web of science, які не є перекладами з інших мов, у розмірі 4547 грн. за 

одну працю на всіх авторів; 

 за оформлення патенту на винахід або на корисну модель у розмірі 

1242 грн. за один патент на всіх авторів. При оформленні патенту України на 

університет бухгалтерія університету забезпечує оплату збору за подання 

заявки і проведення експертиз та державного мита;  

3) науковим керівникам: переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей; переможців ІІ 

туру Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів 

та спеціальностей серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації у такому розмірі: за І місце – 6212 грн.; за ІІ місце – 4969 грн.; за ІІІ 

місце – 3727 грн. 

Було здійснено перейменування та перереєстрацію науково-теоретичного, 

періодичного, друкованого видання університету – збірника «Вісник 

Житомирського національного агроекологічного університету» на «Наукові 

горизонти. Scientific Prospects». Програмні цілі збірника – публікація 

результатів наукових досліджень в таких галузях: аграрні науки та 

продовольство, біологія, ветеринарна медицина, виробництво та технології, 

інформаційні технології, механічна та електрична інженерія, архітектура та 

будівництво, міжнародні відносини, природничі науки, публічне управління та 

адміністрування, соціальні та поведінкові науки, сфера обслуговування, 

управління та адміністрування. З березня 2018 р. університет щомісяця видає 

науковий фаховий журнал «Наукові горизонти», «Scientific Horizons» за 

галузями економічних, технічних, сільськогосподарських та ветеринарних наук.  
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2. Результати вступної кампанії 
 

Прийом на навчання до університету у 2018 році здійснювала приймальна 

комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2018 році, Правил прийому до 

ЖНАЕУ у 2018 році та з використанням Єдиної державної електронної бази з 

питань освіти. Правила прийому до ЖНАЕУ були розроблені на підставі Умов 

прийому, затверджені Вченою радою ЖНАЕУ та оприлюднені на офіційному 

сайті університету. Усі структурні підрозділи приймальної комісії були 

своєчасно створені та затверджені наказами ректора.  

В 2018 році на належному рівні було проведено роботу приймальної 

комісії, а також прийом абітурієнтів на денну та заочну форму навчання за 

державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у 

повному обсязі. 

За підсумками роботи приймальної комісії на навчання до ЖНАЕУ було 

прийнято на денну форму навчання 1516 осіб, на заочну – 1411. Всього до 

університету вступило 2927 абітурієнт. 

На 1 курс денної форми навчання вступило 767 абітурієнтів, що на 11,2% 

більше, ніж у попередньому році. За ОС «Магістр» зараховано 1309 студентів, 

що на 7,5% більше, ніж у попередньому році. 
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3. Навчальна робота 

 

З метою вдосконалення організації освітнього процесу в Університеті 

протягом 2018 року внесено зміни до «Положення про організацію 

освітнього процесу у ЖНАЕУ» та «Положення про планування та облік 

роботи науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ» (рішення вченої ради 

університету від 23.05.2018 р., протокол № 10), введено в дію «Положення 

про навчально-методичне забезпечення навчальних дисциплін у ЖНАЕУ» 

(рішення вченої ради університету від 24.10.2018, протокол №3), 

«Положення про порядок замовлення, друк, видачі та обліку документів про 

вищу освіту державного зразка та академічних довідок у ЖНАЕУ» (рішення 

вченої ради університету від 24.10.2018, протокол №3). 

За звітний період ліцензовані нові спеціальності: за освітнім ступенем 

бакалавр – «Садівництво та виноградарство», за освітнім ступенем магістр – 

«Право», «Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза», «Садівництво та 

виноградарство». Акредитована освітньо-професійна програма «Маркетинг» 

на першому (бакалаврському) рівні вищої освіти. 

Нині Університет проводить підготовку фахівців з 26 спеціальностей за 

освітнім ступенем бакалавра та з 18 – за освітнім ступенем магістра. 

Внаслідок розширення та відкриття нових спеціальностей ліцензований 

обсяг бакалаврів порівняно з минулим роком збільшився на 4% і становить 

2920 осіб, магістрів – на 22,4% і складає 2135 осіб. 
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Важливим критерієм визначення якості освіти є система контролю й 

оцінки викладання та рівня знань студентів. Контроль знань є невід’ємним 

елементом управління якістю освіти. Він має здійснюватися на різних етапах 

оволодіння знаннями. Організований на належному рівні контроль знань 

впливає на демократизацію освітнього процесу, його інтенсифікацію та 

диференціацію. 

Проведення незалежного заміру знань студентів (шляхом дистанційного 

тестування) проводиться вже більше 10 років Науково-методичним центром 

«Агроосвіта» з метою здійснення контролю за дотриманням вимог якості 

освіти, що дає можливість моніторити якість освіти не тільки в межах групи, 

курсу, факультету, а в межах всіх аграрних закладів вищої освіти України. 

Кращі результати показали студенти напрямів підготовки: «Захист 

рослин», «Геодезія, картографія та землеустрій», «Менеджмент» – середній бал 

5,0; «Агрономія» – середній бал 4,96; «Фінанси і кредит» – середній бал 4,94. 

В цілому по Університету результат заміру знань студентів покращився – 

середній бал успішності збільшився на 0,65 і становить 4,66. 

 

 
 

Одним із критеріїв підвищення якості підготовки студентів є проведення 

олімпіад з навчальних дисциплін та спеціальностей. У 2017-2018 н. р. в 

Університеті в рамках І етапу Всеукраїнської студентської олімпіади були 

проведені олімпіади з 44 навчальних дисциплін та 10 спеціальностей. Також на 

базі Університету був проведений ІІ етап Всеукраїнської студентської 
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олімпіади зі спеціальності «Лісове господарство». 

 

За підсумками ІІ етапу Всеукраїнської студентської олімпіади у 2017-

2018 н.р. стали призерами 13 студентів: 1 місце – студент 1 курсу освітнього 

ступеня магістр спеціальності «Лісове господарство»; 2 місце – студентка 

1 курсу освітнього ступеня магістр спеціальності «Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва» та студент 3 курсу освітнього ступеня 

бакалавр спеціальності «Електроенергетика, електротехніка та 

електромеханіка»; 3 місце – три студента 5 курсу освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Ветеринарна медицина», студент 1 курсу освітнього ступеня 

магістр спеціальності «Агроінженерія», 3 студента освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Агроінженерія», студент 4 курсу освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Агрономія», студентка 3 курсу освітнього ступеня бакалавр 

спеціальності «Екологія». 

Результатами якісної підготовки фахівців є підсумки роботи 

екзаменаційних комісій. Так, у 2018 році одержали диплом бакалавра 1318 осіб, 

диплом магістра – 1699 осіб (разом 3017 випускників). Диплом з відзнакою 

отримали 479 осіб або 16% від загальної чисельності випускників. Середній бал 

успішності із захисту дипломних робіт склав: по денній формі навчання – 4,43 

проти 4,30 у 2016-2017 н. р., по заочній формі – 4,46 проти 4,20 у 2016-2017 н.р.  

Внаслідок покращення практичної підготовки студентів шляхом 

проведення частини занять на базі підприємств, установ та організацій, 

збільшилася частка рекомендованих до впровадження дипломних робіт: по 

денній формі навчання – 6,8%, по заочній формі – 7%.  

Протягом 2018 року студентами Університету отримано 15 іменних 

стипендій: Президента України – 5 осіб, Верховної Ради України – 2 особи, 

Кабінету Міністрів України – 1 особа, імені М.С. Грушевського – 1 особа, 

міського голови – 3 особи, імені В.М. Кавуна – 2 особи, імені М.Т. Бакки – 

1 особа.  

З метою поліпшення якості вищої освіти в Університеті на програмній 

платформі Moodle розміщені освітньо-професійні програми підготовки фахівців 

всіх спеціальностей та освітніх ступенів, комплекси навчально-методичного 

забезпечення всіх навчальних дисциплін. На завершальній стадії перебуває 

процес формування доступу студентів до ресурсів програмної платформи 

Moodle. Потягом 2018 року підготовлено 6 підручників, 27 навчальних 

посібників, 6 практикумів. 



18 

 

 
 

 



19 

 

 
 

 



20 

 

 
 

 



21 

 

 
 

 



22 

 

 
 

 



23 

 

 
 

 
 



24 

 

Таблиця 1 

ІНФОРМАЦІЯ 

про контингент студентів в розрізі спеціальностей Житомирського національного агроекологічного університету, на 01.12.2018 року) 

Спеціальність за Переліком-2015 
Кількість студентів Всього студентів 

бакалавр спеціаліст магістр 
денна заочна 

денна заочна денна заочна денна заочна 
 051 Економіка 31 26     18 30 49 56 

071 Облік і оподаткування 136 186     34 210 170 396 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 102 60     67 81 169 141 
073 Менеджмент 84 98     49 139 133 237 
075 Маркетинг 27 11       27 11 
076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 34 15     22 42 56 57 
081 Право 213 155     16 24 229 179 
101 Екологія 155 55     43 34 198 89 

103 Науки про Землю 18 2       18 2 

122 Комп’ютерні науки  39 5       39 5 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

99 52     44 46 143 98 

183 Технології захисту навколишнього середовища 18 6     17 45 35 51 

193 Геодезія та землеустрій 94 49       94 49 

201 Агрономія 279 206     134 134 413 340 

202 Захист і карантин рослин 123 58     50 38 173 96 
204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

313 194     110 124 423 318 

205 Лісове господарство 193 317     127 138 320 455 
207 Водні біоресурси та аквакультура 43 33       43 33 
208 Агроінженерія 229 177     147 108 376 285 
211 Ветеринарна медицина 153  50   512  715  
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза         5   5  
242 Туризм 103 46       103 46 
281 Публічне управління та адміністрування 50 49     50 138 100 187 
292 Міжнародні економічні відносини 55        55  
203 Садівництво та виноградарство 2       11 5 13 5 
126 Інформаційні системи та технології 4           4  
133 Галузеве машинобудування 10           10  

ВСЬОГО 2607 1800 50 0 1456 1336 4113 3136 
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Таблиця 2 

Результати II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 2017-2018 н.р. 
№ 
п/п 

Спеціальність, дисципліна 
П.І.Б. студентів, 
які приймали участь 

П.І.Б. наукового керівника Місце проведення 
Призове 

місце 
Факультет лісового господарства 

1. Лісове господарство 
ОС «Магістр» 

Бурянчук Максим Миколайович 
Доцент  

Сірук Ю.В. 
Житомирський національний 
агроекологічний університет 

1-е місце 

Факультет екології і права 

2. Агроекологія 
ОС «Бакалавр» 

Пендюр Тетяна Віталіївна 
професор 

Дубовий В.І. 
Львівський національний аграрний 

університет 
3-е місце 

Факультет інженерії та енергетики 
3. Відновлення та підвищення 

зносостійкості деталей і 
конструкцій 

ОС «Магістр» 
Хоменко Василь Васильович 

Доцент 
Міненко С.В. 

Центрально – український національний 
технічний університет (м. 

Кропивницький) 
3-е місце 

4. Експлуатація машин і 
обладнання 

ОС «Бакалавр» 
Кривий Петро Ігорович 

Доцент 
Куликівський В.Л. 

Таврійський державний 
агротехнологічний університет 

3-е місце 

5. Машини та обладнання 
сільськогосподарського 

виробництва 

ОС «Бакалавр» 
Яненко Євгеній Олександрович 

Доцент Заєць М.Л. 
Центрально – український національний 

технічний університет (м. 
Кропивницький) 

3-е місце 

6. Взаємозамінність, 
стандартизація та технічні 

вимірювання 

ОС «Бакалавр» 
Кривий Петро Ігорович 

Доцент 
Куликівський В.Л. 

Миколаївський національний аграрний 
університет 

3-е місце 

7. Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка 

ОС «Бакалавр» 
Папірник Андрій Васильович 

Старший викладач 
Прядко В.А. 

Харківський національний технічний 
університет сільського господарства ім.. 

Петра Василенка 
2 місце 

Технологічний факультет 
8. Годівля тварин і технологія 

кормів 
ОС «Магістр» 

Мяновська Тетяна Вікторівна 
Доцент  

Ткачук Володимир Петрович 
Національний університет біоресурсів і 

природокористування України 
3-е місце 

9. 
Розведення і селекція тварин 

ОС «Магістр» 
Когут Світлана Федорівна 

Доцент  
Ткачук Володимир Петрович 

Національний університет біоресурсів і 
природокористування України 

2-е місце 

Факультет ветеринарної медицини 
10. 

Ветеринарна медицина 
ОС «Бакалавр» 

Буднік Тетяна Сергіївна 
Доцент  

Радзиховський М.Л. 
Подільський державний агротехнічний 

університет 
3-е місце 

11. 
Ветеринарна медицина 

ОС «Бакалавр» 
Грень Ольга Петрівна 

Доцент  
Радзиховський М.Л. 

Подільський державний агротехнічний 
університет 

3-е місце 

12. 
Ветеринарна медицина 

ОС «Бакалавр» 
Лахман Анастасія Петрівна 

Доцент  
Радзиховський М.Л. 

Подільський державний агротехнічний 
університет 

3-е місце 

Агрономічний факультет 
13. 

Агрономія 
ОС «Бакалавр» 

Карпишин Олександр Володимирович 
Доцент  

Саюк О.А. 
Миколаївський національний аграрний 

університет 
3-е місце 



4. Наукова та науково-технічна діяльність 
 

Науковий та інноваційний розвиток університету забезпечується 

концепцією та відповідною програмою, схваленою Вченою Радою 

університету. У відповідності до Концепції стратегічного розвитку 

в Житомирському національному агроекологічному університеті створено 

сучасну інфраструктуру підтримки наукової та інноваційної діяльності, а 

саме: 

 5 науково-інноваційних інститутів, як інноваційних центрів розвитку 

аграрного сектору Поліського регіону; 

 структурний підрозділ – Поліський центр органічного виробництва, 

який займається питаннями стимулювання розвитку органічного 

виробництва в Поліському регіоні, сприяння на цій основі реалізації завдань 

щодо забезпечення сталого розвитку сільських територій, відтворення 

родючості ґрунтів та збереження навколишнього середовища, забезпечення 

споживчого ринку здоровою якісною продукцією та зміцнення експортного 

потенціалу регіону, поліпшення його іміджу як виробника та експортера 

органічної продукції. 

 Поліський центр еколого-енергетичних технологій, діяльність 

якого спрямована на проведення науково-дослідних та дослідно-

конструкторських робіт у сфері виробництва енергоносіїв з відновлюваних 

джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи 

моніторингу виробництва енергоносіїв з відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива на території Полісся; проведення досліджень 

потенціалу території Полісся щодо розміщення об'єктів відновлюваної 

енергетики; обгрунтування екологічно безпечних технологій вирощування 

сільськогосподарських енергетичних культур та розміщення виробництва з їх 

перероблення, зокрема в зоні радіоактивного забруднення.  

В університеті функціонує 14 наукових шкіл:  

1. «Відродження радіоактивних територій». Керівник: 

Романчук Л. Д. – доктор сільськогосподарських наук, професор.  

2. «Створення та поліпшення порід у молочному скотарстві». 

Керівник: Пелехатий М. С. – доктор сільськогосподарських наук, професор. 

3. «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при 

патології». Керівник: Горальський Л. П. –  доктор ветеринарних наук, 

професор.  

4. «Агроекологічні основи удосконалення  кормовиробництва на 

Поліссі України». Керівник: Мойсієнко В. В. – доктор сільськогосподарських 

наук, професор. 

5. «Моделювання складних стохастичних систем, далеких від 

рівноваги. Механіка та фізика руйнування. Синергетика, нелінійні явища та 

сучасні технології». Керівник: Грабар І. Г. – доктор технічних наук, 

професор.  

6. «Синергетична парадигма економіки». Керівник: 

Ходаківський Є. І. – доктор економічних наук, професор.  
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7. «Оцінка природної резистентності і відтворювальної здатності 

великої рогатої худоби та розробка методів їх корекції в умовах тривалого 

впливу на організм іонізуючого випромінювання». Керівник: 

Калиновський Г. М. – доктор ветеринарних наук, професор. 

8. «Заразні хвороби коней та ретровірусні хвороби молодняку великої 

рогатої худоби». Керівник: Галатюк О. Є. – доктор ветеринарних наук, 

професор. 

9. «Розробка науково обґрунтованої системи діагностики, 

профілактики та лікування інвазійних хвороб свійських тварин». Керівник: 

Довгій Ю. Ю.  – доктор ветеринарних наук, професор. 

10. «Моніторинг хімічного складу й поживної цінності кормових 

культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в умовах 

Житомирської області». Керівник: Славов В. П. – доктор 

сільськогосподарських наук, професор, член-кореспондент НААН. 

11. «Вивчення просторово-типологічної структури та організація 

населення хребетних тварин, зоокомплексів хребетних закритих і відкритих 

типів екосистем». Керівник: Гузій А. І. – доктор сільськогосподарських наук, 

професор. 

12. «Розвиток галузі скотарства в умовах ринкових відносин». 

Керівник: Микитюк В. М. – доктор економічних наук, професор. 

13. «Сільськогосподарська кооперація та вертикальна інтеграція в 

агробізнесі». Керівник: Зіновчук В. В. – доктор економічних наук, професор. 

14. «Обґрунтування механізмів облікової політики, моніторингу, 

діагностики і побудови рейтингів щодо діяльності господарюючих систем 

аграрного сектору економіки». Керівник: Цаль-Цалко Ю. С. – доктор 

економічних наук, професор. 

Протягом року наукові дослідження в університеті були зосереджені на 

наступних пріоритетних напрямах: 
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На базі Житомирського національного агроекологічного університету 

успішно реалізовується проект «Німецько-українська співпраця в галузі 

органічного сільського господарства», мета якого  –  сприяння покращенню 

експертних знань технічного та керівного персоналу в галузі органічного 

землеробства. 

Мета проекту полягає у сприянні розвиткові органічного сільського 

господарства в Україні через покращення підготовки і підвищення 

кваліфікації фахівців і керівників підприємств. Завдяки підвищенню 

кваліфікації та консультуванню надаються фахові знання і створюються 

необхідні структури, які протягом тривалого часу будуть забезпечувати 

якість органічних продуктів. При цьому розглядаються як технічні аспекти 

сільськогосподарського виробництва, так і тема сертифікації. 

Поряд з подальшим розвитком змісту підготовки і підвищення 

кваліфікації необхідно також покращувати методи навчання і 

консультування. Тісна співпраця між проектом, сільськогосподарськими 

підприємствами, а також університетами і аграрними коледжами сприятиме 

практично-орієнтованій передачі знань. Практичне спрямування і можливість 

безпосереднього застосування змісту навчання знаходяться в центрі уваги як 

на заняттях з підвищення кваліфікації викладачів, так і на тренінгах і 

консультаціях для підприємств. Для подальшого розвитку державної системи 

контролю за підтримки проекту відбуваються тренінги і майстерні зі 

співробітниками державних установ. При цьому проект використовує досвід 

розвитку органічного сектора в Німеччині. 

 

 
Команда науковців Житомирського національного агроекологічного 

університету протягом звітного року реалізувала другий етап проеку напряму 

ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+», що фінансується ЄС. 

Основна мета проекту – «Аграрна політика ЄС»: 
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 систематизувати теоретичні та практичні знання з особливостей 

формування аграрної політики ЄС; 

 надати знання про структуру та зміст аграрної політики ЄС; 

 надати знання про основні результати, досягнення, ризики, виклики та 

перспективи САП ЄС; 

 навчити аналізу євроінтеграційних явищ і процесів з урахуванням 

професійних інтересів учасників навчального процесу; 

 розвинути аналітичні здібності слухачів та вміння їх застосовувати з 

метою аналізу місця та статусу України в сучасній аграрній політиці Європи 

й визначення її геополітичних перспектив та інтересів; 

 сформувати вміння прогнозувати та проектувати розвиток 

європейського континенту та його взаємозв’язків з іншими частинами світу в 

тому числі і з Україною; 

 розвинути комунікативні навички та навички роботи в групі, націлених 

на поглиблення знань про європейську інтеграцію. 

У рамках реалізації проекту здійснено: 

 розробку та викладання курсів, присвячених ЄС та євроінтеграційній 

тематиці (ЄС: від витоків до Стратегії-2020, Спільна аграрна політика ЄС: 

досвід та сучасна модель, Політика сільського розвитку в Європейському 

Союзі, Агробізнес ЄС, Екологічне сільське господарство і стандарти якості 

та безпеки харчових продуктів в ЄС); 

 підготовку дидактичних матеріалів; 

 публікації наукових статей та розпочато підготовку видання 

монографії; 

 проведення низку семінарів, круглих столів, конференцій. 
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У 2018 році студентам та аспірантам університету прочитано освітній 

курс «Аграрна політика ЄС (АгПоЄС)» у рамках програми Жанна Моне 

(Erasmus+) з метою сприяння співробітництву міжнародних дослідницьких 

колективів за такими тематиками: 

- Презентація програми, проекту; 

- ЄС: від витоків до Стратегії-2020; 

- САР ЄС: досвід і сучасна модель; 

- Політика сільського розвитку в ЄС; 

- Агробізнес Європейського Союзу; 

- Екологічне сільське господарство і стандарти якості та безпеки 

харчових  продуктів ЄС. 

У результаті слухачі модуля «Аграрна політика» набули необхідних 

знань щодо міжнародного співробітництва та реалізації аграрної політики 

європейської інтеграції України, для успішного визначення стратегії 

розвитку аграрного сектора, оперативних планів і практичного управління 

програм і проектів, розроблених в рамках Європейської політики сусідства. 

Окрім цього, молоді науковці отримали можливість визначитися зі своїм 

подальшим співробітництвом з колегами з ЄС, що сприятиме їх майбутній 

кар'єрі та професійному розвитку як провідних науковців. 

У 2018 році також здійснювалися наукові дослідження з фінансуванням 

із зовнішніх джерел: 

Питання альтернативної енергетики безпосередньо пов’язані також з 

проблематикою розвитку сільських територій. Проведені протягом останніх 

років в університеті дослідження підтвердили важливість реалізації проектів 

щодо вирощування та переробки енергетичних культур, зокрема міскантусу. 

Науковцями університету проведено також ряд економічних досліджень 

щодо проблематики енергоефективності та використання альтернативних 

джерел енергії.  

На базі університету створено Науково-дослідний полігон 

електроенергетичних систем, до якого входять сонячні батареї, 

твердопаливна котельня, в рамках наукових досліджень розроблено проект 

вітряка, обґрунтовано підходи щодо посилення енергетичної безпеки 

сільських територій за рахунок створення локальних енергетичних систем, 

які базуються на використанні енергії біомаси та інших альтернативних 

економічно доцільних джерел енергії. В даний час використання полігону 

забезпечує можливість досліджень використання низки усіх джерел 

відновлювальної енергії для енергозабезпечення об’єктів виробничої і 

соціальної сфери. 
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Наразі в університеті діє низка міжнародних проектів, що 

реалізовуються на базі науково-дослідних лабораторій та дослідного поля: 

 
 

 
 

 

На базі університету реалізовано першу фазу проекту «Морфологія, 

імунологія коронавірусних інфекцій (інфекційний бронхіт курей, 

коронавірусний ентерит собак), їх діагностика та профілактика». На підставі 

здійснених досліджень буде отримано нові дані про склад кластерів 

диференціації в органах кровотворення та імуногенезу курей різного віку, 
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зміни їх при захворюванні та імунізації проти інфекційного бронхіту та 

коронавірусного ентериту собак. Буде встановлено показники кількості та 

особливості характеру маркованих клітин у нормі, як тести для 

диференціальної діагностики коронавірусних інфекцій (інфекційного 

бронхіту курей, коронавірусного ентериту собак). Отримані результати під 

час виконання проекту дадуть змогу ветеринарній медицині розробити та 

запровадити вітчизняний діагностикум для своєчасної діагностики і 

виявлення хворих тварин. 

 
 

Команда науковців університету реалізовує проект «Інклюзивна модель 

сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи», 

який спрямовано на формування інклюзивної моделі сталого розвитку 

сільських громад з урахуванням існуючих соціо-демографічних, економічних 

та екологічних проблем сільських територій.  
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У національній моделі інклюзивного розвитку сільських громад буде 

враховано особливості формування ринку землі та реалізації земельних 

відносин; організаційне та інституційне забезпечення розвитку економіки 

громади на засадах кооперації, вертикальної інтеграції та диверсифікації; 

загрози та ризики екологічному добробуту; природні принади сільських 

територій. Пріоритети подальшого розвитку економічного потенціалу 

сільських територій формуватимуться з урахуванням європейських 

стандартів якості життя та соціальних гарантій, гендерної рівності, 

значущості лідерського потенціалу сільських громад. 

Університетом заключено низку договорів за науково дослідними 

тематиками, що фінансувалися із зовнішніх джерел, а саме: «Вплив вітамінно 

мінеральних комплексів на молочну продуктивність корів та гематологічні 

показники» із СТОВ «Хлібороб», керівник – д.вет.н., професор 

Довгій Ю. Ю. , обсяг фінансування – 20 тис. грн.; «Контамінація кормів 

санітарно показовим мікроорганізмами» із ТОВ «Агрофірма «Відродження»» 

керівник – к.б.н., доцент, Солодка Л. О., обсяг фінансування – 4 тис. грн. 

Загальна сума фінансування науково-дослідної діяльності за спеціальним 

фондом – 24тис. грн.. 

 

 
 

В університеті проводяться комплексні наукові дослідження з проблем 

мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З 1993 року і по даний 

час в університеті проводяться спільні міжнародні наукові дослідження з 

вирішення проблем ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС з 

Радіаційним центром із захисту населення і радіоекології Ганноверського 

університету (Німеччина).  
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Важливим структурним підрозділом університету є дослідне поле, на 

базі якого закладено органічну сівозміну, проводяться наукові дослідження з 

проблематики росту і розвитку с.-г. культур; встановлення поширення, 

розвитку корисних і шкідливих організмів; визначення урожайності та якості 

продукції, показників родючості ґрунту в умовах органічного виробництва. 

 
 

В університеті успішно продовжується міжнародний проект з 

вирощування органічного сорго.  
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На дослідному полі   ЖНАЕУ провели посів різних сортів сорго за 

органічною технологією вирощування, а на базі кафедри захисту 

рослин  відбулася закладка лабораторного досліду з визначення 

фітосанітарної експертизи посівного матеріалу. Відповідно до  технології 

вирощування сорго, передбачено проведення відбору рослин для визначення 

структури, а також встановлення динаміки розвитку шкідливих організмів та 

їх впливу на ріст і розвиток рослин, формування якісного врожаю зерна. У 

рамках запланованих заходів проекту проводиться спостереження за 

виконанням технологічних процесів, ростом та розвитком рослин в умовах 

Полісся на базі дослідного поля ЖНАЕУ, за результатами яких будуть надані 

практичні рекомендації. 

 
 

На базі Ботанічного саду університету продовжувалося проведення 

досліджень щодо  вивчення лісової флори і методів її збагачення за рахунок 

інтродукції нових лісових порід, адже більша частина Житомирщини 

розташована в Поліській природно-географічній зоні. Для більш 

інтенсивного кількісно-якісного урізноманітнення колекції деревних порід 

сад активно підтримує виробничі стосунки з лісогосподарськими 

підприємствами області. 

Ботанічний сад має власний чудовий колекційний матеріал, що налічує 

більше 50 видів надзвичайно цікавих, оригінальних і корисних представників 

дендрофлори. Найбільш відомими з них є гінкго дволопатеве – живий 

пам’ятник далекої минувшини, листя якого використовують для 

виготовлення косметичних засобів, медичних препаратів, якими лікують 

кровоносні судини головного мозку; каштан їстівний – славетне дерево з 

багатою і загадковою історією, дерево, якому пощастило разом з виноградом, 

пшеницею, маслиною стати значним надбанням загальнолюдської культури. 

Надзвичайно для широкого впровадження на Поліссі є коркове дерево, 

птерокарія, тис ягідний, горіх чорний, береза вишнева, ліщина ведмежа та 

багато інших деревних порід. 
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Протягом 2018 року на базі університету проведено 7 Міжнародних 

науково-практичних конференцій: 
Таблиця 3 

Міжнародні науково-практичні конференції у 2018 році 

№ Назва конференції та дата проведення 

1 VI Міжнародної науково-практичної конференції «Органічне виробництво і 

продовольча безпека», 25 травня 2018 року 

2. Міжнародна науково-практична конференцію « Становлення механізму 

публічного управління розвитком сільських територій, як пріоритет державної 

політики децентралізації », 4 грудня 2018 року. 

3. IV Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів, 

студентів «Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика 

ефективного розвитку», 05 грудня 2018 року. 

4. Міжнародна науково-практична конференція "Інноваційні технології у 

рослинництві: проблеми та шляхи вирішення", 7-8 червня 2018 року 

5. Міжнародна науково-практична конференція «Чорнобильська катастрофа. 

Актуальні проблеми, напрямки та шляхи їх вирішення», 26-27 квітня 2018 року 

6. VІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 

розбудови правової держави в Україні та світі», 19 квітня 2018 року. 

7. Міжнародна науково-практична конференція «Становлення механізму 

публічного управління розвитком сільських територій як пріоритет державної 

політики децентралізації», 3-4 грудня 2018 року 

 

Зокрема, 26–27 квітня   у рамках вшанування пам’яті жертв 

Чорнобильської катастрофи  проходить  Міжнародна науково-практична 

конференція «Чорнобильська катастрофа. Актуальні проблеми, напрямки та 

шляхи їх вирішення». Мета конференції - ознайомлення з результатами 

наукових досліджень, практичним досвідом та обмін думками щодо 

вирішення актуальних проблем радіаційного забруднення навколишнього 

природного середовища та визначення шляхів реабілітації забруднених 

радіонуклідами угідь. 
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VI Міжнародна науково-практична конференція “Органічне 

виробництво і продовольча безпека». Мета проведення: ознайомлення з 

результатами наукових досліджень, практичним досвідом та обмін думками 

щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва. 

 

 
 

Протягом 2018 року на базі університету проведено також 18 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій та ряд між факультетських 

і студентських науково-практичних конференцій і семінарів: 

 
Таблиця 4 

Всеукраїнські та університетські науково-практичні конференції у 2018 році 

№  Назва конференції та дата проведення 

1 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників Науково-

інноваційного інституту екології та лісу Житомирського національного 

агроекологічного університету “Наукові читання – 2018”, 1 березня 2018 року 

2 Науково-практична конференція науково-педагогічних працівників, докторантів, 

аспірантів та молодих вчених НІІ економіки та агробізнесу «Наукові читання-2018», 

22 берензя 2018 року 

3 Науково-практична конференція наукових досліджень співробітників 

агрономічного факультету “НАУКОВІ ЧИТАННЯ – 2018”, 29 березня 2018 

4. І Всеукраїнська науково-практична конференція «Водні екосистеми та 

збереження їх біорізноманіття», 11 квітня 2018 

5  ІХ студентську міжвузівську науково-практичну конференцію «Формування 

особистості студента: держава, суспільство, професія», 19 квітня 2018 року 

6 XIV Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених «Наука. Молодь. Екологія – 2018», 17 травня 2018 року 
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Продовження табл. 4 

7 Всеукраїнська  науково-практична конференція "Туризм – міжнародний досвід 

та національні пріоритети", 25 травня 2018 року 

8  Всеукраїнська науково-практична конференція «Кооперативні читання: 

2018  рік»,1 червня 2018 року 

9 Всеукраїнська науково-практична конференція з міжнародною участю 

«Інструменти і практики публічного управління в контексті децентралізації»,19 

червня 2018 року. 

10  Всеукраїнська наукова конференція «Соціально-економічні проблеми 

становлення середнього класу в Україні», 21 червня 2018 року. 

11 ІV Міжнародний науково-практичний форум "Інтелектуальна економіка в 

умовах суспільних трансформацій», 25 жовтня 2018 року 

12 І Всеукраїнська науково-практична конференція "Сучасні екологічні проблеми 

урбанізованих територій", 25 жовтня 2018 року 

13 Студентська науково-практична конференція «Актуальні проблеми ветеринарної 

медицини в забезпеченні здоров’я тварин», 15 листопада 2018 року 

14 ІІ Міжнародна конференція "Біоенергетичні системи в агропромисловому 

виробництві", 15-16 листопада 2018 року  

15 Математична конференція «Математика – об’єкт гармонії»., 21 листопада 2018 року 

16 Всеукраїнська науково-практична конференція «Еколого-регіональні проблеми 

ветеринарної медицини в забезпеченні здоров'я тварин.», 22 листопада2018 року 

17 VІ Всеукраїнську науково-практичну конференцію студентів, магістрів, 

аспірантів і молодих вчених «Ліс, наука, молодь.», 22 листопада 2018 року 

18 Студентська наукова конференція «Реалізація форм міжнародних економічних 

відносин в умовах глобалізації.», 29 листопада 2018 року. 

 

На факультеті екології і права Житомирського національного 

агроекологічного університету  11 квітня за модерацією кафедри біоресурсів, 

аквакультури та природничих наук була проведена І Всеукраїнська науково-

практична конференція «Водні екосистеми та збереження їх 

біорізноманіття». Під час конференції висвітлювалися нові результати 

теоретичних, прикладних та науково-методичних досліджень із широкого 

спектру гідробіологічних проблем. Також представили   різнобічний зріз 

проблематики, що характеризує сучасну гідробіологічну науку та стан 

аквакультури в Україні: порівняльну характеристику зоопланктону 

водосховищ на малих річках різних гідрохімічних районів басейну Дніпра, 

методологію відтермінованого біомоніторингу стану водних екосистем 

Полісся України, структуру заростей макрофітів на різних глибинах 

водотоків дельтової ділянки річки (на прикладі Кілійської дельти Дунаю), 

перифітон очисних споруд заводу  АТ «Мотор Січ» при біологічному 

очищенні промислових стічних вод, біоіндикаційний аналіз видового складу 

фітопланктону річки Перга (басейн Прип’яті), проблеми екологічного 

збереження водних екосистем, технологія заводського відтворення білого 

амура та ефективність заходів профілактики сапролегніозу ікри при її 

інкубації у рибогосподарському підприємстві, правова характеристика 

водного законодавства в Україні. 
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Студенти університету продовжували брати активну участь у 

конкурсах студентських наукових робіт. Протягом останніх років студенти 

університету беруть активну участь та стають  переможцями 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук. 
Таблиця 5 

Студенти - переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт  з 

галузей знань і спеціальностей у 2017/2018 навчальному році 

№ 

з/п 

П.І.Б., курс, 

спеціальність (напрям 

підготовки) студента 

П.І.Б. та посада 

наукового керівника 

Форма 

нагороди 

Назва  

галузей наук, 

спеціальності 

конкурсу 

1 Шишка Роман Сергійович  

 

Киян Алла Валеріанівна, 

доцент кафедри 

бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту 

Диплом І 

ступеня 

Облік і 

оподаткування 

2 Козлова Тетяна 

Геннадіївна  

 

Мороз Юлія Юзефівна, 

завідувач кафедри 

бухгалтерського обліку, 

оподаткування та аудиту 

Диплом І 

ступеня 

Облік і 

оподаткування 

3 Ващенко Марія Юріївна  

 

Плотнікова Марія 

Федорівна, доцент 

кафедри інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Диплом І 

ступеня 

Менеджмент 

організацій 

4 Зінкевич Роман 

Анатолійович  

 

Сірук Юрій Вікторович, 

завідувач кафедри таксації 

лісу та лісовпорядкування 

Диплом І 

ступеня 

Лісове господарство 

5 Бачинська Аліна 

Євгеніївна  

 

Цаль-Цалко Юзеф 

Сигізмундович, професор 

кафедри бухгалтерського 

обліку, оподаткування та 

аудиту 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Облік і 

оподаткування 

6 Сморщок Олена 

Володимирівна  

 

Плотнікова Марія 

Федорівна,  

доцент кафедри 

інноваційного 

підприємництва та 

інвестиційної діяльності 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Менеджмент 

організацій 

7 Бруховець Богдан 

Юрійович  

Якобчук Валентина 

Павлівна, завідувач 

кафедри економічної 

теорії, інтелектуальної 

власності та публічного 

управління 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Менеджмент 

інвестиційної та 

інноваційної 

діяльності 

8 Гордієнко Олена 

Віталіївна  

 

Якобчук Валентина 

Павлівна, завкафедри 

економічної теорії, 

інтелектуальної власності 

та публічного управління 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Інтелектуальна 

власність 
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Продовження табл. 5 
9 Якубівський Владислав 

Олегович  

 

Голубенко Анна 

Анатоліївна, асистент  

кафедри механіки та 

інженерії агроекосистем 

 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Енергетичне 

машинобудування 

10 Лабунець Яна Артурівна  

 

Ковальчук Тетяна Іванівна, 

доцент кафедри технологій 

переробки та якості 

продукції тваринництва 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Технологія 

виробництва і 

переробки 

продукції 

тваринництва 

11 Гопчук Ольга Петрівна  

 

Пелехата Наталія 

Павлівна, старший 

викладач кафедри 

рослинництва 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Агрономія 

12 Загородній Дмитро 

Олександрович  

 

Білецький Віктор 

Романович, доцент 

кафедри механіки та 

інженерії агроекосистем 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Агроінженерія 

13 Котубей Максим 

Юрійович  

Савченко Людмила 

Григорівна, асистент 

кафедри механіки та 

інженерії агроекосистем 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Агроінженерія 

14 Ганжелюк Вікторія 

Василівна  

Гуральська Світлана 

Василівна, доцент  

кафедри анатомії і 

гістології 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Ветеринарна 

медицина. 

Ветеринарна гігієна, 

санітарія і 

експертиза 

 

 
 

Протягом року науковцями університету опубліковано 41 посібник та 6 

підручників, 35 монографій, 213 статей в наукових фахових виданнях та 

240 – у зарубіжних виданнях, зокрема 41 публікацій у виданнях, що мають 

високий рівень цитування. Отримано 1 патент на винахід та 14 – на корисні 

моделі. 
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Діяльність аспірантури і докторантури. Станом на кінець 2018 року в 

Житомирському національному агроекологічному університеті навчається 46 

аспірантів, з них з відривом від виробництва (стаціонар) за рахунок 

бюджетного фінансування 25 осіб; з відривом від виробництва (заочна 

форма) за рахунок бюджетного фінансування 7 осіб та на контрактній основі 

14 осіб. У докторантурі навчається 4 особи за рахунок бюджетного 

фінансування. В Житомирському національному агроекологічному 

університеті проводиться підготовка докторів філософії з таких напрямів:  

 
 

У 2018 році до аспірантури вступило 11 аспірантів на здобуття ступеня 

доктора філософії. З них 9 аспірантів з відривом від виробництва за 

державним замовленням та 4 аспіранти без відриву від виробництва на 

комерційній основі. 

У 
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2018 році випуск науково-педагогічних кадрів через докторантуру за 

рахунок бюджетного фінансування становить 2 особи. В аспірантурі – 15 

осіб, з них з відривом від виробництва 9 осіб (у тому числі 2 особи пройшли 

процедуру попереднього захисту дисертації) та 6 осіб без відриву від 

виробництва (у тому числі з захистом дисертацій 1 особа).  

 За рішенням засідання Вченої ради університету від 26.10.2016 року 

(протоколу № 4) та наказу ректора від 04.11.2016 року № 1581-ст відкрито 

докторантуру для підготовки здобувачів ступеня доктора наук за 

спеціальностями Економіка (051), Менеджмент (073), Підприємство, торгівля 

та біржова діяльність (076). У 2018 році до докторантури вступило 2 особи на 

здобуття наукового ступеня доктора наук. 

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). 
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5. Міжнародна діяльність 
 

За звітний період основна робота відділу міжнародних зв’язків була 

направлена на розширення співпраці університету із закордонними 

університетами, науково-дослідними установами, міжнародними фондами, 

організацією проходження виробничої практики студентами ЖНАЕУ. У 

2018 р. пройшли закордонну виробничу практику 724 студенти ЖНАЕУ у 

фермерських господарствах таких країн: Німеччина, Норвегія, Нідерланди, 

Швеція, Данія, Польща, США, Фінляндія, Болгарія, Франція.  
Таблиця 6 

Участь студентів ЖНАЕУ у програмах  

виробничої практики за кордоном у 2013-2018 рр. 

№ 

з/п 

Країна, що 

приймала 

студентів 

Рік  

2013 2014 2015 2016 2017 2018 

1 Німеччина 150 179 184 336 522 601 

2 Нідерланди 11 16 9 9 - - 

3 Швеція 3 2 2 2 8 1 

4 Швейцарія 2 2 - 2 2 4 

5 Данія 7 7 4 3 26 26 

6 США 15 2 - 1 3 - 

7 Польща - - 2 10 21 6 

8 Норвегія - - - 17 46 17 

9 Фінляндія - - - - 13 20 

10 Болгарія - - - - 39 46 

11 Франція - - - - 1 - 

12 Туреччина - - - - 1 3 

  Всього: 188 208 202 380 682 724 

 

Стажування за кордоном. Співробітниками університету у 2018 році 

велась робота по 5 міжнародних наукових грантах від іноземних ВНЗ і 

наукових установ та міжнародних фондів. Це дозволило представникам 

університету взяти участь у міжнародних освітніх програмах і проектах, 

проходити наукове стажування та підвищити кваліфікацію за кордоном, 

проводити наукові дослідження у сучасних лабораторіях. Загалом у 2018 році 

стажування за кордоном пройшли 17 викладачів університету. Науково-

педагогічні працівники прийняли участь в 35 міжнародних конференціях, які 

проводились у Болгарії, Польщі, Греції, Туреччині, Білорусі та ін.  
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6. Розвиток наукової бібліотеки 
 

 

У звітному році Наукова бібліотека здійснювала інструктивно-

методичний супровід науково-педагогічних працівників щодо розміщення 

документів у Інституційному репозитарії, представлення їх профілів у 

інформаційно-пошукових системах та базах даних: Web of Science, реєстр 

унікальних ідентифікаторів учених ORCID, Бібліометрика української науки, 

Google Академія. 

Міністерство освіти і науки України визначило 2 авторитетні 

наукометричні бази даних Web of Science та Scopus. Упродовж 2018 року 

університет мав можливість за кошти держбюджету користуватися 

наукометричною базою даних Web of Science (згідно наказу Міністерства 

освіти і науки України від 19.09.2017 р. № 1286). На 2019 рік за кошти 

держбюджету університету надано доступ до наукометричної бази даних 

Scopus (згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 06.11.2018 р. 

№ 1213). 

Було створено профілі установи в Web of Science та Scopus. Станом на 

01.12.2018 р. у Web of Science: h-index університету дорівнює 8, загальна 

кількість публікацій – 111 документів, кількість цитувань – 263; у Scopus: h-

index – 6, загальна кількість публікацій – 82, кількість цитувань – 178. (фото 

1 і фото 2) Станом на 01.12.2018 р. ResearcherID отримали понад 380 

науковців. 
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Одним із найактуальніших напрямків діяльності бібліотеки є 

формування фонду відповідно до профілю університету та запитів 

користувачів. Перевага надається комплектуванню електронними версіями 

документів. Станом на 01.12.2018 р. в електронній бібліотеці опубліковано 

понад 5200 документів, в електронному каталозі – понад 66533 документів, в 

Інституційному репозитарії – понад 8900 документів. Станом на 01.12.2018 р. 

фонд наукової бібліотеки налічує 468263 прим. 

У 2018 р. університет отримав тестовий доступ до 14 повнотекстових 

баз даних EBSCO. На сайті бібліотеки представлено 27 ресурсів відкритого 

доступу, що містять повнотекстові наукові журнали, дослідницькі праці 

різних країн світу з багатьох галузей знань (ABC Chemistry, Academic 

journals, Cornell University Library, Directory of Open Access Journals, Hindawi, 

Journals for Free, The Directory of Open Access Repositories, Research Papers in 

Economics та ін.). 

У 2018 році вийшов четвертий бібліографічний покажчик «Наукові 

праці викладачів Житомирського національного агроекологічного 

університету за 2007–2017 рр.» обсягом 1647 сторінок, який відображає 

наукові та навчально-методичні роботи співробітників університету за 

останнє десятиліття.  

Погоджено проект відкриття Інформаційного центру Представництва 

Європейського Союзу в Житомирській області на базі Наукової бібліотеки 

університету.  

Співробітники Наукової бібліотеки провели секцію «У пошуках 

бібліотеки майбутнього» I Бібліотечного форуму Житомирщини – 2018.  
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7. Післядипломна освіта, довузівська підготовка та 

маркетинг освітніх послуг 
 

Діяльність Центру післядипломної освіти Житомирського національного 

агроекологічного університету охоплює основні напрями розвитку 

університету, покликані забезпечити, з одного боку, якість освітніх послуг, з 

іншого, – реалізувати завдання комунікаційної політики закладу вищої освіти 

щодо цільових аудиторій з метою формування позитивного іміджу ЖНАЕУ. 

Ключове призначення Центру передбачає формування постійно діючої 

професійної платформи за участі стейкхолдерів як інструменту забезпечення 

сучасних стандартів вищої освіти. Основними напрямами роботи Центру є 

реалізація післядипломної освіти громадян (підвищення кваліфікації, 

стажування, спеціалізація (освітня програма), підготовка та перепідготовка) 

на основі стандартів вищої освіти відповідно до ліцензованих обсягів за 

кожним видом освітньої діяльності, довузівська підготовка слухачів курсів 

підготовки до вступу до університету, а також маркетинг освітніх послуг 

Житомирського національного агроекологічного університету.  

Реалізація післядипломної освіти здійснюється Центром у 

відповідності із Законами України «Про освіту», «Про вищу освіту» й 

Положенням про підвищення кваліфікації та стажування педагогічних та 

науково-педагогічних працівників вищої освіти як 1) планування, організація 

і контроль підвищення кваліфікації й стажування науково-педагогічних 

кадрів ЖНАЕУ та 2) надання освітніх послуг  відповідно до індивідуальних 

планів підвищення кваліфікації (стажування) слухачів курсів в рамках 

акредитованих спеціальностей університету.  

Згідно із календарним планом-графіком на 2018 р. 46 науково-

педагогічних працівники ЖНАЕУ здійснили підвищення кваліфікації, в т. ч. 

закінчили курси підвищення кваліфікації – 14 осіб, отримали науковий 

ступінь – 8 (з них 3 кандидати наук; 5 докторів наук; один-працівник 

бібліотеки), вчене звання доцента – 2, здійснили стажування за програмами 

підвищення кваліфікації деканів – 8, дорадників сільськогосподарських 

дорадчих служб – 9, довгострокове стажування, в т. ч. за кордоном – 5 осіб. 

Крім того, сформовано план-графік підвищення кваліфікації на 2019 р. 

науково-педагогічних працівників ЖНАЕУ, згідно з яким заплановано 

індивідуальні програми стажування для 55 викладачів, що 

здійснюватимуться у таких навчально-наукових установах, як Інститут 

післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і 

природокористування (42 особи), ННЦ «Інститут аграрної економіки» 

(1 особа), Житомирський військовий інститут імені С. П. Корольова (7 осіб), 

Інститут сільського господарства Полісся НААН (5 осіб).  

На базі Центру за 2018 р. 168 осіб отримали освітні послуги із 

післядипломної освіти, а саме: 154 особи закінчили курси підвищення курси 

підвищення кваліфікації в ЖНАЕУ, в т. ч. науково-педагогічні працівники 

закладів вищої освіти усіх рівнів акредитації – 58 осіб (14 осіб здійснюють 
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довгострокове стажування), 31 слухач закінчив курси підвищення 

кваліфікації спеціалістів з охорони праці сільськогосподарських підприємств 

та структурних підрозділів агропромислового розвитку райдержадміністрації 

Житомирської області, 8 – курси підвищення кваліфікації дорадників та 

експертів-дорадників Громадської організації Рівненська обласна 

сільськогосподарська дорадча служба «Наука» , 57 – курси підвищення 

кваліфікації для завідувачів та лікарів районних державних лікарень 

ветеринарної медицини, дільничних лікарень, дільниць та пунктів 

ветеринарної медицини.  

Крім того, в рамках короткострокового підвищення кваліфікації 

відбувся семінар для керівників шкіл на тему: «Управління освітою на місцях 

в умовах децентралізації» на базі Житомирського відокремленого підрозділу 

Установи «Центр розвитку місцевого самоврядування» (м. Коростишів). 

Довузівська підготовка передбачає комплекс заходів щодо 

забезпечення доступу потенційних абітурієнтів до освітніх можливостей 

Житомирського національного агроекологічного університету й здійснюється 

на засадах поєднання інформаційної, методичної та іміджевої складових. 

Ключовим інструментарієм реалізації довузівської підготовки абітурієнтів 

визначено організацію підготовчих курсів вступників до ЖНАЕУ. Робота 

курсів охоплює підготовку слухачів з дисциплін «Українська мова та 

література», «Математика», «Біологія», «Історія», «Географія» загальною 

чисельністю 50 осіб, що на 85% перевищує чисельність слухачів курсів у 

2017 р. 

Крім того, в рамках довузівської підготовки здійснено такі заходи:  

методичні семінари з учнями 11-х класів шкіл м. Житомир з питань 

вступу – 2018 та освітніх можливостей ЖНАЕУ ( загальна кількість – 30 

семінарів);  

розповсюдження методичного довідника засобами електронної і 

поштової розсилки у школи І-ІІІ ступеня Житомирської, Вінницької, 

Волинської, Рівненської, Хмельницької областей методичні семінари; 

організація і проведення Всеукраїнської предметної олімпіади 

ЖНАЕУ, в якій взяли участь 172 абітурієнта, участь яких засвідчено 

відповідними сертифікатами; 

налагодження зв’язків із Біотехнологічним ліцеєм «Радовель» 

(с. Радовель Овруцького району) з метою формування професійної 

платформи довузівської підготовки учнів ліцею на постійній основі. 

Варто відзначити посилення ролі довузівської підготовки в цілому у 

реалізації нового бачення щодо інтеграції зусиль усіх структурних 

підрозділів університету, що дало змогу забезпечити реалізацію заходів 

довузівської підготовки як багатофункціонального проекту. 

Складовими маркетингу освітніх послуг ЖНАЕУ визначено 

маркетингові дослідження ринку освітніх послуг, рекламно-інформаційну 

діяльність, зв’язки з громадськістю як інструмент формування позитивного 

іміджу університету щодо контактних аудиторій, співпраця із роботодавцями 
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та професійними спільнотами, громадськими організаціями, 

профорієнтаційні заходи з ознайомлення абітурієнтів з сучасними 

професіями. Ключовим канали комунікації вбачаються зустрічі з учнями та 

вчителями зош Житомирської області, реклама в змі та соцмережах, 

професійні івенти, презентації вузу, співпраця із районними та обласним 

Центрами зайнятості, державними органами, регіональним Центром оцінки 

якості освіти, МАН, створення платформи для іміджевих заходів.  

В контексті забезпечення реалізації просування освітніх послуг 

ЖНАЕУ на цільовому ринку на засадах системності з метою аналізу 

ефективності комунікаційної політики університету здійснено маркетингове 

дослідження методом анкетування, у якому взяли участь 324 респондента 

(близько третини генеральної сукупності). Цільовою аудиторією опитування 

стали студенти перших курсів денної форми навчання усіх спеціальностей. Із 

результатами дослідження ознайомлено Вчену раду університету та 

адміністрацію факультетів, що дає змогу сформулювати управлінські 

рішення щодо ключових напрямів, підходів та інструментів здійснення 

комунікаційної політики університету в цілому та в розрізі спеціальностей.    

За звітний період основними заходами щодо профорієнтаційної роботи 

є: 

участь в організації І Регіонального форуму «Житомирщина – 

територія можливостей» (програма заходу передбачала демонстрацію 

досягнень області в різних сферах, тематичні панелі дискусій для 

формування стратегії, механізмів та інструментів розвитку регіону); 

проведення панельної дискусії «Роль молоді у розвитку громад» та 

презентація університету в рамках Форуму «Можливості молоді в громаді в 

умовах децентралізації», організованого з ініціативи Житомирського Центру 

розвитку місцевого самоврядування, створеного за підтримки Програми «U-

LEAD з Європою» та Мінрегіону (с. Городниця Новоград-волинського 

району); 

локація в рамках науково-популярного заходу «Наукові пікніки-2018» 

(20 локацій, в т. ч. 5 ЖНАЕУ, 2000 відвідувачів); 

співорганізація разом із ГО «Я Мама» І інтелектуальної конференції 

для тинейджерів «OPEN 2018», проведений з метою формування майбутніх 

інтелектуально та культурно освічених лідерів українського суспільства; 

участь у Дні відкритих дверей в Житомирському центрі розвитку 

місцевого самоврядування; 

презентація ЖНАЕУ у 14 «Ярмарках професій», організованими 

Овруцьким, Чуднівським, Андрушівським, Попільнянським,  Коростенським, 

Пулинським, Олевським, Радомишильським, Романівським, Любарським, 

Коростишівським, Ружинським, Баранівським, Любарським центрами 

зайнятості (в цілому заходи відвідало близько 1600 учнів 9-х, 10-х, 11-х кл. 

місцевих шкіл, під час яких презентовано особливості навчання у ЖНАЕУ, 

освітні програми, умови вступу до зво);  
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організація локації та презентаційного майданчику ЖНАЕУ в рамках 

Інформаційно-просвітницького ярмарку професій для випускників закладів 

загальної середньої освіти «Студмістечко-2018»; 

зустрічі із студентами випускових курсів Новочорторийського 

державного аграрного технікуму,  Верхівнянського технікуму ЖАТК 

(презентація ЖНАЕУ та профільних спеціальностей, пробне тестування рівня 

знань випускників); 

День відкритих дверей ЖНАЕУ «Твоя професійна платформа» (до 

уваги учнівської молоді та випускників шкіл представлено сучасні 

інтерактивні форми ознайомлення учнів із актуальними на ринку праці 

спеціальностями);  

проведення методичних семінарів для керівників делегацій учасників 

конкурсу творчих робіт в розрізі секційних засідань Малої академії наук. 

Професійне виховання є органічною складовою профорієнтаційної 

діяльності Університету, що вибудовується в контексті загальної 

комунікаційної політики ЖНАЕУ, основне завдання якої полягає у 

формуванні позитивного іміджу вузу, підвищенні престижності вступу до 

ЖНАЕУ, забезпеченні сучасних стандартів якості освіти. За звітний період 

здійснено такі освітньо-мотиваційні заходи:  

організація профорієнтаційного інтерактивного майданчику в рамках 

III Форум роботодавців та ярмарок вакансій. 

започаткування серії тренінгів «Школа фінансової грамотності» за 

сприяння Райффайзен банк Аваль для студентів 1-3 курсів ОС «Бакалавр» 

спеціальностей «Бухгалтерський облік», «Фінанси», «Маркетинг» 

(26 учасників); 

участь студентів ЖНАЕУ у мотиваційному заході в рамках платформи 

«Твій професійний старт»  під час VІІІ Міжнародної агропромислової 

виставки (м. Київ);  

співорганізація із Обласним Центром дитячої та юнацької творчості 

Житомирської обласної ради Школи лідерства;  

створення професійної локації в рамках міських Урочистих заходах з 

нагоди Дня працівника лісового господарства, ініційованих Товариством 

лісівників Житомирської області; 

зустрічі студентів із роботодавцями та екскурсії на підприємства 

(м. Житомир). 
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8. Комп’ютеризація та інформатизація 
 

 

1. Телекомунікації:  

 оновлено центральний розподільчий вузол агрономічного 

факультету; 

 створена безкоштовна зона Wi-Fi Приймальної комісії; 

 оснащена зоною Wi-Fi екоальтанка; 

 встановлено та налаштовано маршрутизаторів – 3 шт.;  

 замінено концентраторів – 3 шт.;  

 прокладено кабелю – 900 м.; 

 переобладнано телекомунікаційну мережу економічного 

факультету; 

 оновлено серверний сегмент мережі університету: 

a. налагоджено роботу DHCP служби (що дозволяє комп’ютерам 

автоматично отримати IP-адресу та інші параметри, необхідні для роботи 

в мережі TCP/IP); 

b. введено в дію новий сервер для розкладу (програма «Деканат»); 

c. введено в дію сервер резервного копіювання. 

 

2. Встановлення комп’ютерної (та іншої ) техніки: 

 2 нових комп’ютерних класи (16 комп’ютерів – ауд. 86, 12 комп. 

– ветеринарний факультет); 

 обладнано мультимедійною апаратурою аудиторію 112 (каф. 

бухобліку); 

 встановлено 2 телевізора для презентацій та відеозв’язку (новий 

комп. клас 86 та лекційна ауд. 84 каф. КТіМС) – аудиторії активно 

використовуються для проведення конференцій різного рівня, семінарів та 

інших заходів університету і його підрозділів.  

 

3. Відремонтовано техніки власноруч: 

 комп’ютерів близько 150 шт.; 

 принтерів – 10 шт. 

 

4. Обслуговування ПЗ та підтримка користувачів – більше 2500 

викликів. 

 

5. Оновлення та модернізація:  

 оновлення комп’ютерів тендерного відділу; 

 продовжено програму модернізації комп’ютерів університету. 

6. Надання технічного супроводу: 

 запуск, налагодження, технічна підтримка програми «Деканат» 

(розклад); 
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 технічна підтримка, корегування та наповнення інформацією 

головного сайту університету та інших WEB – проектів; 

 підготовка платформи (сайту) для розміщення наукового 

журналу ЖНАЕУ «Наукові горизонти»; 

 створення та супровід освітнього порталу ЖНАЕУ на базі 

платформи MOODLE; 

 адміністрування та обслуговування бібліотечних процесів з 

використанням системи автоматизованої бібліотеки ІРБІС 64; 

 міжнародні, факультетські та кафедральні конференції; 

 університетські заходи. 
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9. Фінансовий стан та економічний розвиток 
 

Протягом 2018 року надходження до спеціального фонду бюджету 

університету склали 55,0 млн. грн., що на 38,62 % більше відповідного 

періоду попереднього року. 
 

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 

Найменування 
2017 рік 2018 рік Відхилення 

тис. грн % тис. грн % тис.грн % 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з 

їх основною діяльністю 

29017,9 73,18 42869,4 77,99 13851,5 +47,73 

плата за денну форму навчання 15688,9 39,57 24584,5 44,73 8895,6 +56,70 

плата за заочну форму навчання 12961,9 32,69 17621,4 32,06 4659,5 +35,95 

аспірантура 42,4 0,11 117,6 0,21 75,2 +177,36 

навчання на курсах 324,7 0,82 545,9 0,99 221,2 +68,12 

Надходження бюджетних установ 

від додаткової (господарської) 

діяльності 

7251,3 18,29 7618,4 13,86 367,1 +5,06 

проживання в гуртожитку 6047,7 15,25 6304,6 11,47 256,9 +4,25 

навчальної лабораторії 

тваринництва 
145,7 0,37 40,1 0,07 -105,6 -72,48 

навчально-науково-виробничої 

клініки ветеринарної медицини 
316,2 0,80 381,4 0,69 65,2 +20,62 

агрохімічної лабораторії 9,8 0,02 15,2 0,03 5,4 +55,10 

лабораторії транспортного та 

ремонтно-технічного забезпечення 
239,7 0,60 189,9 0,35 -49,8 -20,78 

видавнича діяльність (копіцентр) 132,1 0,33 113,2 0,21 -18,9 -14,31 

навчально-дослідного поля 75 0,19 353,2 0,64 278,2 +370,93 

ботанічного саду 77,8 0,20 11,8 0,02 -66 -84,83 

інші надходження 207,3 0,52 209 0,38 1,7 +0,82 

Надходження від оренди майна 275,7 0,70 169 0,31 -106,7 -38,70 

Надходження від наукової 

діяльності 
728,3 1,84 395,1 0,72 -333,2 -45,75 

Надходження на виплату стипендій 19,9 0,05 8,9 0,02 -11 -55,28 

Надходження від благодійних 

внесків, дарунків 
1301,2 3,28 270,4 0,49 -1030,8 -79,22 

Надходження відсотків від депозиту 526,7 1,33 1989,7 3,62 1462,99 +277,76 

Надходження субвенції 531,8 1,34 1646 2,99 1114,18 +209,50 

Разом надходжень по 

спеціальному фонду 
39652,8 100,00 54966,9 100,00 15314,1 +38,62 
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Збільшення надходження коштів спеціального фонду в 2018 році 

порівняно з 2017 роком було досягнуто за рахунок збільшення надходжень: 

 сум плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно 

з їх основною діяльністю на 47,73 % (або 13 851,5 тис. грн.) надходжень; 

 сум плати від надходження від додаткової (господарської) діяльності 

на 5,06 % (або 367,1 тис. грн.); 

 надходження від розміщення тимчасово вільних коштів на 

депозитних рахунках на 1462,99 тис.грн. 

 надходження субвенцій обласного бюджету на 1114,18 тис.грн. 

В межах наданих послуг надходження оплати за 2018 р. становило: 

 за денну форму навчання 24 584,5 тис. грн.; 

 за заочну форму навчання 17 621,4 тис. грн.; 

 навчання на курсах 545,9 тис. грн.; 

В межах наданих послуг надходження коштів за 2018 р. становило: 

 проживання в гуртожитках – 6304,6 тис. грн.; 

 навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної медицини – 

381,4 тис. грн.; 

 навчальної лабораторії тваринництва – 40,1 тис. грн.; 

 агрохімічна лабораторія – 29,9 тис. грн.; 

 лабораторія транспортного та ремонтно-технічного забезпечення – 

189,9 тис.грн.; 

 ботанічний сад – 11,8 тис. грн.; 

 навчально-дослідне поле – 353,2 тис. грн.; 

 наукова діяльність – 395,1 тис. грн. 

 

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ 

Показники 
2017 рік 2018 рік Відхилення 

тис. грн % тис. грн % тис.грн % 

Видатки на освітню діяльність 29683,3 98,22 43697,8 99,08 14014,5 +47,21 

Оплата праці з нарахуваннями 14993,7 49,61 24738,2 56,09 9744,5 +64,99 

Предмети, матеріали, обладнання 

та інвентар 
3245,7 10,74 3705,1 8,40 459,4 +14,15 

Оплата послуг (крім комунальних) 2877 9,52 4294,4 9,74 1417,4 +49,27 

Видатки на відрядження 122,1 0,40 176,3 0,40 54,2 +44,39 

Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 
6695,8 22,16 6509 14,76 -186,8 -2,79 

Інші видатки  504,26 1,67 60 0,14 -444,3 -88,10 

Капітальні видатки 1244,7 4,12 4214,8 9,56 2970,1 +238,62 

Видатки на наукову діяльність 517,92 1,71 395,1 0,90 -122,8 -23,71 

Видатки на стипендії 19,9 0,07 8,9 0,02 -11,0 -55,28 

Разом видатків 30221,1 100,00 44101,8 100,00 13880,7 +45,93 
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Так, у 2018 році використання коштів спеціального фонду порівняно з 

2017 роком збільшилось на 46 % (на 13 880,7 тис. грн.). Зокрема, 

збільшились витрати на такі напрями: 

 оплата праці з нарахуваннями – на 64,99 % (або 9744,5 тис. грн.); 

 предмети, матеріали, обладнання та інвентар – на 14,15 % (або 

459,4 тис. грн.); 

 оплата послуг (крім комунальних) – на 49,27 % (або 1417,4 тис. грн.); 

 відрядження – на 44,39 % (або 54,2 тис. грн.); 

 капітальні видатки – у 3,4 рази (або 2970,1 тис. грн). 

 

Протягом 2018 року збільшився залишок коштів на рахунках 

Університету: 

на спеціальному рахунку – на 51,23 % або на 7 664,4 тис. грн; 

на благодійному рахунку – на 94,87 % або на 319,5 тис. грн. 

ЗАЛИШОК КОШТІВ НА РАХУНКАХ УНІВЕРСИТЕТУ 

Наявність коштів 

на рахунку 
На 01.01.2018 р. На 17.12.2018 р. 

Відхилення 

грн % 

Спеціальний 14960465,4 22624910,0 7664444,6 +51,23 

Благодійний 336727,35 656191,0 319463,7 +94,87 

Всього 15297192,79 23281101,0 7983908,2 +52,19 

 

Таким чином, проведені заходи дозволили акумулювати на рахунках 

університету в ДКСУ станом 17.12.2018 року на 52,19 % (або на 7 983,9 

тис.грн.) більше, ніж на 01.01.2018 року. 

При цьому слід зазначити, що виплата стипендій, заробітної плати та 

відповідних відрахувань проведена в повному обсязі. 

Надходження та витрати по загальному фонду у 2018 році порівняно з 

2017 роком зросли на 15,22% (на 9 632,4тис. грн.). При цьому було збільшено 

фінансування видатків на основну діяльність на 15,38 % (на 7 814,2 тис. грн.), 

наукову діяльність – на 38,82 % (на 160,8 тис. грн.) 

 

НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ 

Статті 
2017 рік 2018 рік Відхилення 

тис. грн % тис. грн % тис.грн % 

Всього надійшло 63277,6 100,00 72910,0 100,00 9632,4 +15,22 

Видатки на освітню діяльність 50819 80,31 58633,2 80,42 7814,2 +15,38 

Видатки на наукову діяльність 414,2 0,65 575 0,79 160,8 +38,82 

Видатки на стипендію 12044,4 19,03 13701,8 18,79 1657,4 +13,76 

Всього видатків 63277,6 100,00 72910,0 100,00 9632,4 +15,22 
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Крім того, у 2018 році з Державного фонду регіонального розвитку 

місцевого бюджету додатково залучено для зміцнення та покращення 

матеріально-технічної бази Університету 1 381,6 тис. грн. З Міністерства 

освіти і науки України на капітальний ремонт кафедри комп’ютерних 

технологій і моделювання систем залучено 1,0 млн грн. 

ЗАЛУЧЕННЯ ДОДАТКОВИХ КОШТІВ ДЛЯ ЗМІЦНЕННЯ ТА ПОКРАЩЕННЯ 

МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ УНІВЕРСИТЕТУ У 2018 р. 

Найменування Сума, грн 

Державний фонд регіонального розвитку місцевого бюджету 1 381 600 

У т.ч.: капітальний ремонт та реконструкція ботанічного саду 1 381 600 

Субвенція 1 646 024 

У т.ч.: поточний ремонт гуртожитку № 1 34 000 

поточний ремонт, придбання обладнання на факультет ветеринарної 

медицини 
125 746 

придбання обладнання на кафедру правознавства 24 000 

поточний ремонт кафедри суспільних наук 20 000 

капітальний ремонт спортивного комплексу 1 400 000 

придбання обладнання для конференцзали 42 278 

Міністерство освіти і науки України 1 000 000 

У т.ч.: капітальний ремонт кафедри комп’ютерних технологій і 

моделювання систем 
1 000 000 

Відсотки від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитному 

рахунку 
1 989 729 

Благодійні внески 270 355 

Всього 6 287 708 

 

Протягом звітного періоду працівники підрозділів соціально-

економічного розвитку університету, інженерно-технічний персонал, 

ремонтно-будівельні фахівці, експлуатаційно-енергетичні спеціалісти та 

працівники обслуговуючих і додаткових підрозділів забезпечували 

обслуговування, поточний ремонт та експлуатацію всіх зовнішніх та 

внутрішньобудинкових інженерних мереж, комунікацій, сантехнічного 

обладнання, електросистем та комутаційно-розподільчих пристроїв, 

приміщень навчальних корпусів та гуртожитків, приміщень загального 

користування, сприяли та підтримували відповідний рівень умов для 

проживаючих у гуртожитках. 

Основним фунціоналом служб є якісне і своєчасне виконання планових 

ремонтних робіт наявним інструментом, обладнанням та пристроями, а також 

виконання робіт по усуненню наслідків аварійних, нештатних ситуацій при 

роботі і експлуатації наявного обладнання на об’єктах університету, 
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виконання сезонних профілактичних робіт по покращенню стану матеріально 

– технічної бази університету, а також метрологічне забезпечення 

контрольно-вимірювальних приладів та приладів обліку енергоносіїв. 

Протягом звітного періоду реалізовано значні обсяги робіт по якісному 

покращенню стану матеріально-технічної бази університету, оснащення та 

благоустрій гуртожитків, аудиторій тощо. 
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10. Соціальний та гуманітарний розвиток 
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