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Ректор університету – Віктор Степанович Мошинський 

Народився 29 вересня 1965 року у м. Рівне. 

Науковий ступінь, вчене звання – доктор сільськогосподарських наук, 

професор. 

1. Загальна характеристика університету  

Історія Національного університету водного господарства та 

природокористування бере витоки з 1915 року, коли за ухвалою ІІІ з’їзду діячів 

сільськогосподарських меліорацій в Києві було прийнято рішення про 

відкриття сільськогосподарських гідротехнічних училищ в Києві та Одесі.   

У Києві середнє училище було організовано професорами та викладачами 

Київського політехнічного інституту, котрі в рамках діяльності Технічного 

товариства розповсюджували технічні та наукові знання серед простого люду 

та освячено 15 вересня 1915 року. 

У 1920 році на базі Київського середнього сільськогосподарського 

гідротехнічного училища організовують меліоративне відділення Київського 

сільськогосподарського технікуму (КСГТ). 

У 1922 році КСГТ розформовують і меліоративне відділення 

реорганізовують у Київський меліоративний технікум (КМТ). Через рік КМТ 

отримує назву Київський інженерно-меліоративний технікум, який самостійно 

проіснував до 1927 року. 

У 1927 році відбулося злиття меліоративного та землевпорядного 

технікумів у Київський меліоративно-землевпорядний політехнікум (КМЗП). 

У 1928 році КМЗП як факультет приєднують до Київського 

сільськогосподарського інституту, який у 1930 році зазнає чергової 

реорганізації. У результаті цього в 1930 р. меліоративний факультет стає 

самостійним і повноцінним вищим навчальним закладом – Київським 

інженерно-меліоративним інститутом (КІМІ). 

У 1934 р. до складу КІМІ приєднують Одеський інженерно-

меліоративний інститут, після чого заклад набув назви Київський 

гідромеліоративний інститут (КГМІ). З цією назвою інститут проіснував до 
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1954 року. Саме тоді відбулося чергове перейменування інституту у Київський 

інститут інженерів водного господарства. 

07 липня 1941 року КГМІ було закрито у зв’язку з початком Великої 

Вітчизняної війни та евакуацією інституту в Алма-Ату. Німецька окупаційна 

влада у вересні 1941 року дозволила студентам та викладачам, які не 

евакуювалися, відновити навчання. У червні 1942 року через викриття 

підпільної комсомольської організації, яку очолював Георгій Синіцин, інститут 

було закрито. Частина студентів пішла до партизанських загонів, а тих, хто 

залишився у місті, окупаційні війська вивезли до Німеччини.  

01 грудня 1943 року, після звільнення Києва від німецько-фашистських 

загарбників, інститут відновив свою роботу в столиці України.  

У 1959 році його переведено зі столиці до м. Рівне, де він отримав назву 

Український інститут інженерів водного господарства й став провідним вищим 

навчальним закладом України та Радянського Союзу водогосподарського 

профілю. 

У 1995 р. інституту надано статус Української державної академії 

водного господарства (постанова Кабінету Міністрів України № 1005           від 

14.12.1995 р.). 

У 1998 р. на базі Академії, Автотранспортного та Текстильного 

технікумів створено Рівненський державний технічний університет (постанова 

Кабінету Міністрів України № 1656 від 19.10.1998 р.).  

У 2002 р. навчальний заклад отримав назву Український державний 

університет водного господарства та природокористування (розпорядження 

Кабінету Міністрів України № 115-р від 13.03.2002 р.). 

Відповідно до Указу Президента України від 13 травня 2004 року         № 

540/2004 університет за результатами своєї діяльності здобув загальнодержавне 

і міжнародне визнання та отримав статус національного.      

Історія університету – це, насамперед, його кадри, наукові школи. Тут 

працювали в різні часи академіки АН України Г. Сухомел, Є. Оппоков,    І. 

Гапонов, С. Краснітський, А. Артем’євський, Р. Вержиківський, член-

кореспондент АНУ Б. Пишкін, доктори наук, професори А. Янголь,                  

А. Огієвський, М. Терпугов, М. Товстоліс, В. Нікіфоров, В. Ільїн, Д. Ярмізін,   

Н. Орлова, Л. Скрипчинська та інші, які вписали славні сторінки в літопис 

університету. Великий вклад у розвиток навчального закладу «рівненського» 

періоду внесли ректори Костянтин Семенов, Степан Вознюк, Святослав 

Кравець. 

Національний університет водного господарства та природокористування 

(НУВГП) – вищий навчальний заклад ІV р.а., сучасний освітній та науковий 

центр, що динамічно розвивається. Рівень концентрації наукового та науково-

педагогічного потенціалу робить університет провідним вищим навчальним 

закладом України з водогосподарського, будівельного, екологічного профілів. 
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Навчальна, наукова та виховна діяльність в університеті проводиться 

структурними підрозділами, серед яких: 

навчально-науковий інститут водного господарства та 

природооблаштування  

кафедри: 

- водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних 

систем; 

- водогосподарської екології, гідрології та гідравліки; 

- гідротехнічного будівництва; 

- гідроенергетики, теплоенергетики та гідравлічних машин; 

- інженерної геології та гідрогеології; 

- природооблаштування та гідромеліорацій; 

навчально-науковий інститут будівництва та архітектури 

кафедри: 

-  автомобільних доріг, основ та фундаментів; 

-  архітектури та середовищного дизайну; 

- водопостачання, водовідведення та бурової справи; 

- міського будівництва та господарства; 

- мостів, тунелів, опору матеріалів та будівельної механіки; 

- охорони праці та безпеки життєдіяльності; 

- основ архітектурного проектування, конструювання та графіки; 

- промислового, цивільного будівництва та інженерних споруд; 

- технології будівельних виробів та матеріалознавства; 

- теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки; 

навчально-науковий механічний інститут 

кафедри: 

- автомобілів та автомобільного господарства; 

- будівельних, дорожніх, меліоративних, сільськогосподарських машин і 

обладнання; 

- розробки родовищ та видобування корисних копалин; 

- теоретичної механіки, інженерної графіки та машинознавства; 

- транспортних технологій і технічного сервісу; 

навчально-науковий інститут економіки та менеджменту  

кафедри: 

- економічної кібернетики; 

- економіки підприємства; 

- економічної теорії; 

- іноземних мов;  

- маркетингу; 

- менеджменту; 

- міжнародної економіки; 

- обліку і аудиту; 

- трудових ресурсів і підприємництва; 
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- українознавства; 

- філософії; 

- фінансів та економіки природокористування; 

навчально-науковий інститут права  

кафедри: 

- державного управління, документознавства та інформаційної 

діяльності;  

- конституційного права та галузевих дисциплін; 

- міжнародного права та юридичної журналістики; 

- спеціальних юридичних дисциплін; 

- суспільних дисциплін;  

навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою 

кафедри: 

- агрохімії, ґрунтознавства та землеробства; 

- водних біоресурсів; 

- геодезії та картографії; 

- здоров’я людини і фізичної реабілітації; 

- землеустрою, кадастру, моніторингу земель та геоінформатики; 

- екології; 

- теорії та методики фізичного виховання; 

- туризму; 

- хімії та фізики; 

навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної 

техніки 

кафедри: 

- автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих 

технологій; 

- вищої математики; 

- комп’ютерних наук; 

- обчислювальної техніки; 

- прикладної математики; 

навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання: 

- відділ дистанційного навчання; 

- локальні центри дистанційно-заочного навчання: 

Закарпатський (м. Виноградів, Закарпатська область); 

Південний (м. Одеса); 

Північний (м. Прилуки, Чернігівська область); 

Східний (м. Слов’янськ, Донецька область); 

Західний (м. Червоноград, Львівська область); 

інститут післядипломної освіти; 

кафедра фізичного виховання; 

кафедра військової підготовки; 

відділ довузівської підготовки та профільного навчання; 
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Наукова бібліотека; 

навчально-методичний відділ; 

відділ ліцензування, акредитації; 

відділ технічних засобів навчання та навчальних комп’ютерних 

технологій; 

науково-дослідна частина; 

відділ аспірантури та докторантури; 

сектор наукової роботи студентів; 

відділ працевлаштування та профорієнтації; 

відділ з виховної роботи, соціальних досліджень та естетичного 

виховання: 

сектор естетичного виховання молоді; 

сектор соціально-психологічної підтримки; 

сектор зв’язків з громадськістю; 

центр роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин; 

сектор роботи з іноземними студентами; 

сектор міжнародних відносин; 

сектор європейської освіти; 

сектор інноваційної діяльності та трансферу технологій; 

редакційно-видавничий відділ; 

служба охорони праці; 

штаб цивільного захисту; 

спеціальний відділ; 

відділ кадрів; 

юридичний відділ; 

загальний відділ, архів; 

бухгалтерія, каса; 

планово-фінансовий відділ; 

відділ з питань запобігання та виявлення корупції; 

музей; 

адміністративно-господарська частина; 

відокремлені структурні підрозділи: 

Надслучанський інститут НУВГП (м. Березне, Рівненська область). 

Технічний коледж НУВГП (м. Рівне); 

Рівненський автотранспортний коледж НУВГП (м. Рівне); 

Рівненський економіко-технологічний коледж НУВГП (м. Рівне); 

Костопільський будівельно-технологічний коледж НУВГП (м. Костопіль, 

Рівненська область);  

Березнівський лісотехнічний коледж НУВГП (м. Березне, Рівненська 

область). 
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Матеріально-технічна база (навчальні корпуси, гуртожитки, 

спортивно-оздоровча база тощо) базового ВНЗ 

Кількість навчальних корпусів – 8, загальна площа з навчально-

допоміжними будівлями 55,231 тис. м
2
. 

Кількість гуртожитків – 9, загальною площею 54,277 тис. м
2
, (в т. ч. 

гуртожиток в м. Виноградів – 4,004 тис. м
2
), житлова – 23,483 тис. м

2
. 

Кількість баз практик та відпочинку – 5, загальною площею 7,340 м
2
. 

Кількість медпунктів – 1. 

Кількість спортивних споруд: 

- спортивний корпус – 1; 

- стадіон – 1; 

- спортивний майданчик – 3. 

Кількість пунктів громадського харчування: 

- їдальня – 1, на 200 посадкових місць; 

- буфети – 5,  на 120 посадкових місць. 

 

2. Забезпечення проведення навчально-виховного процесу 

щодо підготовки фахівців на рівні державних стандартів якості вищої 

освіти 
 У звітному періоді університет забезпечував освітню діяльність 

відповідно до ліцензії Серія АЕ № 636444 від 04.06.2015 р. з підготовки 

фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:  

 молодший спеціаліст за 28 спеціальностями; 

 бакалавр за 35 напрямами підготовки; 

 спеціаліст за 30 спеціальностями; 

 магістр за 47 магістерськими програмами. 

У зв'язку із введенням у дію нового переліку галузей знань і 

спеціальностей, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України           

№ 266 від 29.04.2015 університетом отримано Акт узгодження переліку, за 

якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенем (освітньо-

кваліфікаційним рівнем) молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 

магістра та ліцензованого обсягу. 

У 2015 році в університеті було проведено ліцензування освітньої 

діяльності. 

Ліцензовано 3 напрями підготовки: 

 6.040105 Гідрометеорологія;  

 6.040103 Геологія;  

 6.050101 Комп’ютерні науки. 

Ліцензовано 9 магістерських програм: 

 8.03050301 Міжнародна економіка; 

 8.18010013 Управління проектами; 

 8.06010106 Мости і транспортні тунелі; 
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 8.09020103 Охорона, відтворення та раціональне використання 

гідробіоресурсів;  

 8.03040101 Правознавство; 

 8.04030202 Прикладна інформатика; 

 8.05060101 Теплоенергетика; 

 8.06010105 Автомобільні дороги і аеродроми; 

 8.03050701 Маркетинг. 

Здійснено перерозподіл ліцензованого обсягу магістрів за рахунок ОКР 

«спеціаліст» за 9 спеціальностями: 

 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища; 

 8.04010602 Прикладна екологія та збалансоване 

природокористування; 

  8.09010102 Агрохімія та грунтознавство;  

 8.03050401 Економіка підприємства; 

 8.03050901 Облік і аудит;  

 8.05060201 Гідроенергетика;  

 8.06010102 Гідротехнічне будівництво;  

 8.06010201 Архітектура будівель і споруд;  

 8.06010203 Дизайн архітектурного середовища. 

Продовжено термін дії ліцензії та сертифікатів про акредитацію                      

7 напрямів підготовки: 

 6.030601 Менеджмент; 

 6.040106 Екологія, охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування;  

 6.050503 Машинобудування;  

 6.060101 Будівництво;  

 6.060102 Архітектура; 

 6.060103 Гідротехніка (водні ресурси);  

 6.030505 Управління персоналом та економіка праці. 

Проведено первинну акредитацію 5 напрямів підготовки: 

 6.030503 Міжнародна економіка;  

 6.030507 Маркетинг; 

 6.030401 Правознавство; 

 6.040302 Інформатика;  

 6.050102 Комп’ютерна інженерія. 

Проведено первинну акредитацію однієї спеціальності ОКР «спеціаліст» 

та 2-х магістерських програм: 

 7.17020201 Охорона праці; 

 8.03060103 Менеджмент природоохоронної діяльності; 

 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою. 

Запроваджено заочну форму навчання за спеціальностями: 

 8.03060102 Менеджмент інноваційної діяльності; 

 8.04010601 Екологія та охорона навколишнього середовища; 
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 8.04010602 Прикладна екологія та збалансоване 

природокористування; 

 8.04030101 Прикладна математика;  

 8.05020201 Автоматизоване управління технологічними процесами;  

 8.06010302 Раціональне використання і охорона водних ресурсів; 

 8.06010303 Водогосподарське та природоохоронне будівництво;  

 8.18010020 Управління навчальним закладом (за типом);  

 8.18010021 Педагогіка вищої школи;  

 8.03060103 Менеджмент природоохоронної діяльності;  

 8.18010014 Управління фінансово-економічною безпекою. 

Відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту» (частина 2 статті 

56) про зменшення навчального навантаження науково-педагогічного 

працівника до 600 годин і обсягу одного кредиту ЄКТС до 30 годин, в 

університеті розроблені нові навчальні плани підготовки на 2015/2016 

навчальний рік: 

 бакалавра – 35; 

 спеціаліста – 11; 

 магістра – 44.  

В університеті створені умови для максимального задоволення освітніх 

потреб студентів. З цією метою їм надано право вибору навчальних дисциплін 

для набуття індивідуальних знань та умінь.  

Усі дисципліни напрямів підготовки та спеціальностей університету 

забезпечені робочими навчальними програмами, які розглянуті на методичних 

комісіях навчально-наукових інститутів, погоджені з випусковими кафедрами і 

затверджені проректором з науково-педагогічної, методичної та виховної 

роботи. Оцінка програм свідчить, що якісний зміст гуманітарної, 

фундаментальної та фахової підготовки відповідає освітнім стандартам. 

З навчально-методичним забезпеченням студенти можуть ознайомитись у 

вільному доступі на сайті університету. Загальне навчально-методичне 

забезпечення дисциплін напрямів підготовки та спеціальностей університету за 

видами підготовки (соціально-гуманітарна, фундаментальна, фахова) і за 

видами занять (лекційні, семінарські, практичні, лабораторні, практики, 

самостійні роботи студентів) становить 100%.  

За звітний період в університеті видано 16 навчальних посібників. 

Всього редакційно-видавничим відділом університету видано                 

808 одиниць найменувань поліграфічної продукції. Відповідна інформація 

наведена в табл. 2.1. 
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Таблиця 2.1 

Видання наукової та навчально-методичної літератури редакційно-

видавничим відділом 

Найменування 

поліграфічної 

продукції 

Одиниця 

виміру, 

шт. 

Загальна 

вартість 

(грн.) 

Вартість 

замовлень 

університету 

(грн.) 

Вартість 

комерційних 

замовлень 

(грн.) 

Навчальні посібники, 

навчально-методичні 

посібники 

16 20946,29 9477,00 11469,29 

Монографії 11 30499,16 18632,00 11867,16 

Наукові збірники 9 42471,00 42471,00  

Методичні вказівки 746 5222,00 5222,00  

Автореферати 26 11298,10 6010,00 5288,10 

 

Для методичного супроводу самостійної роботи студентів широко 

використовуються наявні можливості Наукової бібліотеки, загальний фонд якої 

нараховує 876 тис. 518 примірників. 

Наукова бібліотека університету – член бібліотечної комісії з 

книгобереження при МОН України, член Української бібліотечної асоціації. 

Методична робота бібліотеки, як методичного центру, базується в першу чергу 

на науково-методичному забезпеченні всіх бібліотечних процесів бібліотек 

методичного об’єднання.  

Сучасний етап розвитку Наукової бібліотеки характеризується зміною 

пріоритетів її діяльності. До традиційних завдань збереження та збільшення 

книжкових фондів додаються функції інформаційного центру. Дотримуючись 

своєї основної мети, Наукова бібліотека забезпечує літературою та іншою 

інформацією навчальний процес та наукову діяльність.  

В Науковій бібліотеці НУВГП використовується комп’ютерна програма 

„УФД /БІБЛІОТЕКА” для створення електронного каталогу. Створено 

цифровий репозиторій університету, який наповнює й редагує Наукова 

бібліотека. Станом на 24 грудня 2015 року репозиторій нараховує                  

2674 примірники електронних документів. 

У 2015 році бібліотечний фонд поповнився виданнями: 

 закуплено – 336 примірників навчальної літератури на суму                

27 тис. грн.; 

 отримані в дар – 791 примірник навчальної літератури, на суму                     

36 тис. грн.; 
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 надійшло з редакційно-видавничого відділу  – 604 примірники, на 

суму 13 тис. грн.; 

 передплачено 127 найменувань періодичних видань на суму                       

110 тис. грн.  

Упродовж 2015 року у бібліотеку передано 6 персональних комп’ютерів 

та прилад Canon MF4400 Series UFRII LT, які були підключені до мережі 

Інтернет.  

Інформаційно-бібліографічний відділ наукової бібліотеки підключений  

до локальної мережі університету та Інтернету за допомогою технології Wi-Fi.  

В університеті усі дисципліни викладаються з використанням сучасних 

технологій: лекції в електронній формі з демонстраційними слайдами; 

використання мультимедійних проекторів і персональних комп’ютерів; 

використання матеріалів, що містяться в електронних навчальних курсах та 

Інтернет-ресурсах навчального призначення. Кафедри надають студентам 

відповідні методичні та інформаційні матеріали в достатньому обсязі  

відповідно до нормативних потреб. Для багатьох дисциплін науково-

педагогічними працівниками розроблено електронні навчальні курси. Студенти 

мають вільний доступ до мережі Internet та електронних навчальних курсів із 

навчальних корпусів університету та гуртожитків.  
Комп’ютерна мережа університету складається з магістральної мережі, 

мереж комп’ютерних класів та підрозділів, ліній зв’язку із віддаленими 

корпусами, центрального вузла забезпечення роботи мережі та з’єднання з 

мережею Інтернет. 

Магістральна мережа університету пропускною здатністю 1000 Мбіт/с 

має протяжність близько 6000 м та пролягає в корпусах 1, 2, 3, 4, 5 та 6, 7. 

Загальна протяжність комп’ютерного кабельного господарства складає 24,6 км. 

Мережа містить більше 300 одиниць активного обладнання − концентраторів та 

комутаторів. 1281 комп’ютер мають доступ до мережі НУВГП та Інтернет, у 

тому числі 64 комп'ютери в університеті придбано та встановлено у 2015 році.  
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З метою поліпшення управління навчальним процесом удосконалено 

автоматизовану систему управління навчальним процесом. 

За допомогою удосконаленої автоматизованої системи управління: 

 виконується складання навчальних планів; 

 планується і обліковується контингент студентів; 

 контролюється відвідування занять і успішність студентів; 

 розраховується і розподіляється навчальне навантаження і ставки 

науково-педагогічних працівників. 

У цьому навчальному році розклад занять створювався за допомогою 

програми «ПС – Розклад». 

Програма надає наступні можливості: 

 дозволяє друкувати розклад одного або групи викладачів; навчальних 

груп; аудиторій на один день, тиждень, декілька тижнів та весь 

семестр; 

 реєструвати зміни у розкладі; 

 здійснювати швидкий пошук вільного викладача та аудиторії; 

 надає можливість керівникам переглядати розклад та стан роботи над 

ним, оцінити його якість; 

 дозволяє студентам і викладачам слідкувати за змінами розкладу в 

режимі online. 

Забезпечуючи виконання положень Закону України «Про вищу освіту», 

Постанов та розпоряджень Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 

освіти і науки України, Стандартів і рекомендацій щодо забезпечення якості 

освіти в Європейському просторі вищої освіти в університеті нещодавно 

створено відділ якості освіти. 

Важливим напрацюванням відділу якості освіти є розробка: 

 «Порядку організації вибору навчальних дисциплін варіативної 

складової навчальних планів»; 

 проекту «Положення про Центр незалежного оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти»; 

 проекту «Порядку організації  незалежного оцінювання знань 

здобувачів вищої освіти». 

Індикатором якості підготовки фахівців є успішність студентів за 

результатами екзаменаційних сесій: 

 - абсолютна успішність студентів базового навчального закладу складає 

81,2%;  
- якісна успішність – 47,7%. 

  

Абсолютна успішність студентів відокремлених структурних підрозділів 

складає 99,3 %; якісна успішність – 44,4 %. 

  

Разом з тим якість підготовки фахівців визначається рівнем навчальних 

здобутків студентів. В університеті значна увага приділяється роботі з 
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обдарованою молоддю. За результатами проведеної роботи 9 студентів 

університету стали в 2015 році переможцями Всеукраїнських студентських 

олімпіад. Інформація про переможців Всеукраїнських студентських олімпіад 

наведена в табл. 2.2. 

Таблиця 2.2 

Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад 

№ 

з/п 
Студент 

Навчально-науковий 

інститут 
Курс 

Напрямок/навчальна 

дисципліна 

Диплом І ступеня 

1 
Фіщук  

Юрій Богданович 

водного господарства 

та 

природооблаштування 

3 Основи охорони праці 

2 
Сингаєвич  

Дарія Михайлівна 

водного господарства 

та 

природооблаштування 

3 Гідромеліорація 

Диплом ІІ ступеня 

3 

Яковчук  

Роман 

Володимирович 

будівництва та 

архітектури 
4 

Міське будівництво і 

господарство 

4 
Шведюк  

Віктор Андрійович 

будівництва та 

архітектури 
5 

Автомобільні дороги і 

аеродроми 

5 
Лукашевич  

Богдан Олегович 

будівництва та 

архітектури 
4 

Теплогазопостачання і 

вентиляція 

Диплом ІІІ ступеня 

6 
Ковальчук  

Роман Вікторович 
механічний 5 

Деталі машин та 

основи конструювання 

7 
Дідух  

Іван Вікторович 
механічний 5 

Системи 

автоматизованого 

проектування та 

комп’ютерного 

моделювання в 

машинобудуванні 

8 
Радкевич  

Ольга Сергіївна 

економіки та 

менеджменту 
5 Облік і аудит 

9 
Коровай  

Юлія Тарасівна 
механічний 4 

Розробка родовищ та 

видобування корисних 

копалин 

 

 В університеті є вагомі досягнення з фізичного виховання: 

  
 на Чемпіонаті Світу з боротьби самбо студент ННІАКОТ Бурчак 

Вадим посів – ІІІ місце; 
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 на Чемпіонаті Європи з легкої атлетики студентка ННІЕМ Прищепа 

Наталія завоювала – ІІІ місце; 

 Чемпіони та призери чемпіонатів України стали 16 студентів 

університету; 

 чоловіча збірна команда університету з волейболу виборола бронзові 

медалі Чемпіонату України серед студентських команд вищої ліги; 

 збірні команди університету стали чемпіонами м. Рівне у 

комплексному заліку. 

 Разом з тим в університеті підготовлено:  

 - кандидатів у майстри спорту – 17 осіб; 

 - І розряду – 10 осіб. 

 Старшому викладачу кафедри фізичного виховання присвоєно звання 

«Заслужений тренер України». 

 Найкращим студентам у цьому році було призначено 22 іменних 

стипендії, а саме: 

- Президента України – 2; 

- ім. М.С. Грушевського – 2; 

- Верховної Ради України – 4; 

- голови Рівненської ОДА – 10; 

- міського голови м. Рівне – 2; 

- ім. В.Осадчука (ВАТ «Укргідропроект») – 1; 

- ректора університету – 12. 

  

3. Виконання державного замовлення з підготовки фахівців 

Основним напрямом освітньої діяльності університету є забезпечення 

галузей економіки України кваліфікованими фахівцями відповідно до 

державного замовлення і договірних зобов’язань з юридичними та фізичними 

особами. 

Важливим аспектом формування контингенту студентів є підготовка до 

складання випробувань зовнішнього незалежного оцінювання та вступу до 

університету. Такі функції в університеті виконує відділ довузівської 

підготовки та профільного навчання. За звітний період за різними формами 

пройшли відповідну підготовку слухачів.  

Результати діяльності відділу довузівської підготовки та профільного 

навчання наведені в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Результати діяльності відділу довузівської підготовки та  

профільного навчання 

 

№ з/п Найменування показника Чисельність, осіб 

1. 
Загальна кількість слухачів підготовчих 

курсів до ЗНО 
153 

1.2. Стали студентами НУВГП 53 

3

2. 

Загальна кількість слухачів підготовчого 

відділення для іноземних громадян 
19 

3

2.1 
Стали студентами НУВГП 6 

У 2015 році обсяг державного замовлення на підготовку молодших 

спеціалістів за денною формою становив 696 осіб, за заочною – 15 осіб, 

бакалаврів за денною формою – 766 осіб, за заочною формою – 39 осіб         

(рис. 3.1). 

 

 
 

Рис. 3.1 Обсяг державного замовлення на підготовку  

молодших спеціалістів та бакалаврів 

 

На навчання за програмою підготовки спеціаліста денної форми за 

державним замовленням зараховано 322 особи, заочної – 44 особи, за 

Денна Заочна 

766 

39 

696 

15 

Бакалавр Молодший спеціаліст 
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магістерськими програмами на денну форму за державним замовленням 

зараховано 279 осіб, на заочну – 18 осіб (рис. 3.2). 

 
Рис. 3.2 Обсяг державного замовлення на підготовку спеціалістів та магістрів 

 

 У цілому до університету на перший курс навчання зараховано за 

програмами підготовки: 

 молодшого спеціаліста: 

- за денною формою – 812 осіб; 

- за заочною – 19 осіб. 

 бакалавра: 

- за денною формою 1289 осіб; 

- за заочною – 524 особи (рис. 3.3). 

 
Рис. 3.3 Зарахування на перший курс навчання  

молодших спеціалістів та бакалаврів 

Денна  

Заочна 

322 

44 

279 

18 

Спеціаліст Магістр 

Денна Заочна 

1289 

524 

812 

19 

Бакалавр Молодший спеціаліст 
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 спеціаліста: 

- за денною формою – 422 особи; 

- за заочною – 457 осіб. 

 магістра: 

- за денною формою 452 особи; 

- за заочною – 303 особи (рис. 3.4). 

 

 
Рис. 3.4 Зарахування на перший курс навчання  

спеціалістів та магістрів 

 

Виконання обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у   

2015 році представлено в табл. 3.2. 

Таблиця 3.2 

Виконання обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у 2015 році 

№ з/п Найменування показника Чисельність, осіб 

1. Молодші спеціалісти: 

денна форма навчання 

заочна форма навчання 

 

696 

15 

2. Бакалаври:  

 денна форма навчання 766 

 заочна форма навчання 39 

3. Спеціалісти:  

 денна форма навчання 322 

 заочна форма навчання 44 

4. Магістри:  

 денна форма навчання 279 

 заочна форма навчання 18 

5. Всього: 2179 

Денна  

Заочна 

422 457 
452 

303 

Спеціаліст Магістр 



Звіт ректора Національного університету водного господарства та 
природокористування за 2015 рік 

 

17 

 

Контингент студентів значною мірою є індикатором розвитку 

університету та основою формування його кадрового потенціалу і фінансових 

ресурсів.  

 Показники формування контингенту та випуску студентів представлено в 

табл. 3.3. 

Таблиця 3.3 

Показники формування контингенту та випуску студентів 

Найменування показника Чисельність, осіб 

Контингент студентів, всього: 8143 

у т. ч. денна форма навчання: 5296 

за державним замовленням 3457 

за кошти юридичних та фізичних осіб 1839 

у т.ч. заочна форма навчання: 2847 

за державним замовленням 513 

за кошти юридичних та фізичних осіб 2334 

у т. ч. іноземні студенти: 162 

Обсяг ліцензії бакалаврів: 
 

денна форма навчання 2305 

заочна форма навчання 1720 

Зараховано осіб на перший курс, 

всього: 
1813 

у т. ч. денна форма навчання: 1289 

за державним замовленням 766 

за кошти юридичних та фізичних осіб 523 

у т.ч. заочна форма навчання: 524 

за державним замовленням 39 

за кошти юридичних та фізичних осіб 485 

Обсяг ліцензії спеціалістів:   

денна форма навчання 1090 

заочна форма навчання 1090 

Зараховано спеціалістів, всього: 879 

у т. ч. денна форма навчання: 422 

за державним замовленням 322 

за кошти юридичних та фізичних осіб 100 
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Продовження таблиці 3.3  

у т.ч. заочна форма навчання: 457 

за державним замовленням 44 

за кошти юридичних та фізичних осіб 413 

Обсяг ліцензії магістрів: 
 

денна форма навчання 1123 

заочна форма навчання 770 

Зараховано магістрів, всього: 755 

у т. ч. денна форма навчання: 452 

за державним замовленням 279 

за кошти юридичних та фізичних осіб 173 

у т.ч. заочна форма навчання: 303 

за державним замовленням 18 

за кошти юридичних та фізичних осіб 285 

Випуск, всього: 3290 

у т.ч. бакалаврів 1874 

спеціалістів 1028 

магістрів 388 

 

Контингент студентів локальних центрів заочно-дистанційного навчання 

представлений у табл. 3.4. 

Таблиця 3.4  
Контингент студентів локальних центрів заочно-дистанційного навчання 

Назва локального 

центру 

Заочна форма навчання 
Всього 

Держбюджет Контракт 

Південний   10 11 21 

Північний 32 200 232 

Східний 17 48 65 

Закарпатський 35 83 118 

Всього у ЛЦ 94 342 436 
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У 5-ти коледжах університету навчається 3189 студентів. Контингент 

студентів коледжів наведений у табл. 3.5. 

Таблиця 3.5 

Контингент студентів коледжів 

Найменування 

коледжу 

Денна форма навчання Заочна форма навчання 
Всього 

Бюджет Контр-т Бюджет Контр-т 

Рівненський 

автотранспортний 
553 261 65 35 914 

Рівненський 

економіко-

технологічний 

484 84 54 12 634 

Технічний 832 17 - - 849 

Березнівський 

лісотехнічний 
203 2 27 2 234 

Костопільський 

будівельно-

технологічний 

361 110 - 87 558 

Всього 2433 474 146 136 3189 

 

Відповідно до статі 7 Закону України «Про вищу освіту» та наказу МОН 

України № 249 від 06.03.2015 вищим навчальним закладам надано право 

самостійно виготовляти документи про вищу освіту.   

У 2014/2015 навчальному році університет виготовив та забезпечив 

дипломами 3290 випускників університету. 

Організація навчально-виховного процесу в університеті мала  

різноплановий характер і була націлена на підвищення якості підготовки 

фахівців, на задоволення освітніх потреб студентської молоді. 

 

4. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації та їх 

атестація щодо присвоєння вчених звань 
Навчальний процес в університеті забезпечує 648 висококваліфікованих 

науково-педагогічних працівників, серед яких   доктори наук, професори та   

кандидатів наук, доцентів. Інформація про кількісний та якісний склад науково-

педагогічних працівників наведена в табл. 4.1. 
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Таблиця 4.1 

Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників 

№ 

з/п 
Категорії працівників  Кількість, осіб  

1 Усі категорії працівників  1445 

2 
Науково-педагогічні працівники, 

у тому числі: 

 

648 

3 доктори наук, професори 62 

4 кандидатів наук, доценти 366 

  

 В університеті у полі постійної уваги перебувають питання підготовки 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  

 

За підсумками року в університеті захищено 5 докторських дисертацій. 

Інформація про захист докторських дисертацій наведена в табл. 4.2. 

Таблиця 4.2 

Інформація про захист докторських дисертацій 

№

№ 

з/п 

П І П Посада 

1

1 
Мартинюк  
Петро Миколайович  

д.т.н., в.о. завідувача кафедри прикладної 

математики 

2

2 
Пелех  
Людмила Романівна 

д.пед.н., професор кафедри  

іноземних мов  

3

3 
Маланчук  
Євгеній Зіновійович 

д.т.н., професор кафедри автоматизації,  

електротехнічних та комп’ютерно-

інтегрованих технологій 

4

4 
Клименко  
Олександр Миколайович  

д.с.-г.н., доцент кафедри менеджменту  

5

5 
Міщук  
Галина Юріївна  

д.е.н., професор кафедри 

трудових ресурсів і підприємництва  

 

25 працівників університету та аспірантів захистили кандидатські 

дисертації. 
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За рішеннями Атестаційної колегії Міністерства освіти і науки України   

5-ти науково-педагогічним працівникам присвоєно вчене звання професора та 

37 викладачам присвоєно вчене звання доцента.  

В університеті відкрита аспірантура за 27 спеціальностями та 

докторантура за 5 спеціальностями.  

Станом на 31.12.2015 р. у докторантурі університету навчається                     

10 докторантів, в аспірантурі – 143 аспіранти, з них 94 особи – за  

держзамовленням, 45 осіб – за контрактом, із них 4 іноземних громадянина, це 

представники Азербайджану, Лівії та Алжиру. 

П’ятеро науково-педагогічних працівників університету навчаються в 

інших ВНЗ за цільовим призначенням для університету. 

У цьому році в аспірантуру університету за держзамовленням зараховано 

20 аспірантів, за контрактом зараховано 36 аспірантів, з них – один іноземний 

громадянин. 

Інформація про діяльність аспірантури та докторантури наведена в      

табл. 4.3. 

Таблиця 4.3 

Інформація про діяльність аспірантури та докторантури 

Найменування показника Кількість, осіб 

Навчаються у докторантурі, у т.ч.  10  

за цільовим призначенням 5 

Навчаються в аспірантурі, у т.ч.:   143 

за держзамовленням 94  

за контрактом 45 

іноземні громадяни 4 

Зараховано в аспірантуру в 2015 році, у т.ч.: 57 

за держзамовленням 20 

за контрактом 36 

іноземні громадяни 1 

Навчаються в інших ВНЗ за цільовим призначенням 

для університету 
5 

 

В університеті функціонує 5 спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертаційних робіт.  

Інформація про роботу спеціалізованих вчених рад наведена в табл. 4.4. 

Таблиця 4.4 

Інформація про роботу спеціалізованих вчених рад 
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Рада Наукові спеціальності 

К-кість 

проведених 

засідань 

К-кість 

захищених 

дисертацій 

К-кість  

дисертацій 

прий-нятих 

до захисту 

Д 

47.104.01  
0 0 0 

 

 

 

06.01.02 

сільськогосподарські 

меліорації 

 - - 

05.23.04 водопостачання, 

каналізація 
 - - 

05.23.16 гідравліка та 

інженерна гідрологія 
 - - 

К 

47.104.03  
15 9 4 

 

08.00.03 економіка та 

управління національним 

господарством 

 6 2 

 

08.00.06 економіка 

природокористування та 

охорони н.с. 

 3 2 

К 

47.104.06  
6 4 0 

 

05.23.01 будівельні 

конструкції, будівлі та 

споруди 
 

4 
 

 

05.23.05 будівельні 

матеріали та вироби  
0 

 

К 

47.104.07  
25 18 4 

 

08.00.04 економіка та 

управління підприємствами  
16 3 

 

08.00.09 бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит  
2 1 

К 

47.104.08  
11 9 5 

 

13.00.04 теорія і методика 

професійної освіти 
11 9 5 

 

5. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників університету 

та перепідготовка кадрів 
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Підвищення кваліфікації викладачів за різними формами проводилось 

відповідно до «Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників НУВГП». Основним видом підвищення кваліфікації було 

довгострокове стажування у вищих навчальних закладах. 

Кількісні показники підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників наведено в табл. 5.1. 

Таблиця 5.1 

Показники підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

 

У поточному році значну роботу з перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців для галузей економіки регіону та України виконав 

Інститут післядипломної освіти.  
Загальний контингент студентів ІПО станом на 31.12.2015 року складає 

309 осіб на денній та заочній формах навчання.  

Перепідготовка спеціалістів здійснюється в інституті за                              

22 акредитованими спеціальностями. 

Прийнято на навчання у 2015 році 58осіб. 

У 2015 році інститут підготував 162 спеціалісти, у т.ч. 43 науково-

педагогічні працівники університету отримали другу вищу освіту. 

Підвищення кваліфікації у 2015 році в ІПО пройшли 174 особи, у т.ч.      

14 – викладачі університету, 25 – особи за фінансування НАТО. 

Назва ННІ 

Загалом 

(гр.3+ 

гр.6) 

Кількість НПП, 

які пройшли підвищення 

кваліфікації 

Кількість викладачів які 

отримали ІІ вищу освіту 

Загалом 
в ІПО 

НУВГП 

в 

інших 

ВНЗ 

Загалом 
в ІПО 

НУВГП 

в 

інших 

ВНЗ 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Будівництва та 

архітектури 
22 17 5 12 5 5 0 

Агроекології та 

землеустрою 
15 4 1 3 11 11 0 

Економіки та 

менеджменту 
30 12 2 10 18 13 5 

Права 6 6 1 5 0 0 0 

Механічний інститут 7 0 0 0 7 7 0 

Автоматики, 

кібернетики та 

обчислювальної 

техніки 

14 9 3 6 5 5 0 

Водного господарства 

та 

природооблаштування 

4 2 2 0 2 2 0 

Всього 98 50 14 36 48 43 5 
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 Інститутом надано освітніх послуг фізичним і юридичним особам на суму 

2,5 млн. грн.   

 

6. Наукова і науково-технічна діяльність 

Одним із головних напрямків діяльності науково-педагогічних 

працівників університету була науково-дослідна робота.  

Науково-дослідна робота в університеті здійснювалась відповідно до 

Закону України «Про пріоритетні напрями розвитку науки і техніки». 

Основними джерелами фінансування науково-дослідної роботи 

університету були кошти замовників, бюджетне фінансування, грантові 

програми, міжнародне співробітництво, регіональні програми та ін.  

Науково-дослідна робота в університеті здійснювалась за такими 

основними напрямками:  

 науково-дослідна робота, яка виконувалась науково-педагогічними 

працівниками відповідно до індивідуальних планів роботи у другу половину 

дня (на всіх кафедрах університету розроблені та затверджені перспективні та 

щорічні плани науково-дослідної роботи, етапи їх виконання, розроблені 

основні завдання робіт. Всі теми науково-дослідних робіт зареєстровані в 

Українському інституті науково-технічної та економічної інформації та мають 

відповідні номери державної реєстрації); 

 науково-дослідна робота, яка виконувалась за рахунок коштів державного 

бюджету України . 

Продовжено виконання трьох перехідних науково-дослідних робіт:  

а) фундаментальне дослідження на тему «Математичне і комп’ютерне 

моделювання нелінійних фізико-хімічних процесів гідромеханіки в 

багатокомпонентних середовищах пористої та нанопористої структури». 

Науковий керівник Мартинюк Петро Миколайович, д.т.н., професор. Обсяг 

фінансування у 2015 році – 67,480 тис. грн.; 

б) фундаментальне дослідження на тему «Розв’язання задач нелінійної 

механіки анізотропних композитних і нанокомпозитних оболонок обертання в 

уточнених постановках». Науковий керівник Подворний Андрій 

Володимирович, к.т.н., доцент. Обсяг фінансування у 2015 році –                          

85, 865 тис. грн.; 

в) прикладні дослідження на тему «Дослідження і удосконалення базових 

параметрів апаратів магнітного осадження феровмісних продуктів корозії 

теплоенергетичного обладнання». Науковий керівник Гаращенко В’ячеслав 

Іванович к.т.н., доцент. Обсяг фінансування у 2015 році – 71,494 тис. грн. 

У 2014 році було розглянуто та рекомендовано до участі в другому етапі 

конкурсу науково-дослідних тем, фінансування яких здійснюється за рахунок 

державного бюджету було представлено 14 робіт. За результатами розгляду 

поданих тем експертними комісіями Міністерства освіти і науки України 

Національний університет водного господарства та природокористування 
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отримав фінансування та розпочав виконання у 2015 році чотирьох науково-

дослідних робіт: 

а) фундаментальна розробка на тему «Науково-технологічний розвиток 

корпоративної економіки на основі паритету цивільної та військової продукції 

та інформаційної безпеки». Науковий керівник Сазонець Ольга Миколаївна, 

д.е.н., професор. Обсяг фінансування у 2015 році –80,627 тис. грн.; 

б) прикладна розробка на тему «Ефективні цементні бетони і розчини з 

використанням відходів каменеподрібнення». Науковий керівник Дворкін 

Леонід Йосипович, д.т.н., професор. Обсяг фінансування у 2015 році –                

59,723 тис. грн.; 

в) прикладні дослідження на тему «Формування безпеки агровиробництва 

в зоні Полісся України». Науковий керівник Скрипчук Петро Михайлович, 

д.е.н., профессор. Обсяг фінансування у 2015 році – 80,538 тис. грн.; 

г) прикладні дослідження на тему «Дослідження архітектурної спадщини 

Волині кінця ХVІІІ – І-ї третини ХХ століття». Науковий керівник Ричков 

Петро Анатолійович, доктор архітектури, професор. Обсяг фінансування у    

2015 році – 50,587 тис. грн. 

Таким чином, у 2015 році у Національному університеті водного 

господарства та природокористування виконувалось 7 науково-дослідних робіт, 

які фінансуються за рахунок Державного бюджету України                                         

(3 – фундаментальні, 4 – прикладні) із загальним обсягом фінансування         

496,314 тис. грн. 

У серпні 2015 року відповідно до наказу МОН України в університеті 

відбувся перший етап конкурсу науково-дослідних робіт, фінансування яких 

здійснюється за рахунок Державного бюджету України і буде розпочате із 2016 

року. За результатами розгляду науково-технічна рада рекомендувала до 

другого етапу 12 науково-дослідних робіт. На даний час здійснюється 

експертна оцінка робіт експертними комісіями Міністерства освіти і науки 

України. 

Національний університет водного господарства та природокористування 

виконує науково-дослідні роботи за рахунок коштів суб’єктів господарювання. 

У 2015 році науковці університету виконали понад 60 договорів із загальним 

обсягом фінансування понад 1 млн. грн. 

Основними замовниками науково-технічної продукції є: 

– ПАТ «Укргідроенерго»; 

– ПАТ «Волинь-Цемент»; 

– ПАТ«Укргідропроект»; 

– Noosphere Ventures USA Inc.; 

– Львівтеплоенерго; 

– ВСП Рівненська АЕС; 

– ПАТ «Укргідропроект»; 

– РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»; 

– ПАТ «Волинь-цемент»; 
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– Управління житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Рівненської міської ради;  

– КАТП 1728, м. Рівне 

– Сарненська міська рада та інші. 

Слід відзначити роботу фахівців університету в складі міжвідомчих 

комісій з обстеження стану гідротехнічних споруд та їх механічного 

обладнання гідроелектростанцій ПАТ «Укргідроенерго». До виконання роботи 

були залучені провідні науковці університету: професор, д.т.н., Хлапук М.М., 

професор, д.т.н., Рябенко О.А. Ця робота слугувала основою подальшої 

співпраці з ПАТ «Укргідроенерго» щодо удосконалення роботи 

гідроенергетичних об’єктів України. 

Науково-педагогічні працівники університету ведуть роботу у напрямку 

вирішення регіональних питань м. Рівне та області. У 2015 році виконувались 

роботи на замовлення житлово-комунального господарства виконавчого 

комітету Рівненської міської ради на тему: «Створення схеми велосипедної 

інфраструктури м. Рівне», На замовлення управління освіти, сім’ї, молоді та 

спорту Дубенської міської ради виконувалась робота на тему «Обстеження 

основних несучих конструкцій будівлі басейну школи № 7 в м. Дубно з метою 

визначення їх технічного стану і рекомендацій по подальшій експлуатації». 

Одним із вагомих показників ефективності науково-дослідних робіт при 

рейтингуванні навчального закладу є коефіцієнт співвідношення бюджетного 

фінансування науково-дослідних робіт до фінансування госпдоговірних робіт.   

Так у 2015 році виконувалось 7 науково-дослідних робіт, які 

фінансуються за рахунок державного бюджету, із загальним обсягом 

фінансування 496,314 тис. грн. Притому виконано понад 60 госпдоговірних 

науково-дослідних робіт із загальним об’ємом фінансування понад 1 млн. грн. 

Таким чином коефіцієнт ефективності бюджетного фінансування становить 

понад 2,11, тобто на одну гривну фінансування наукових досліджень наш 

університет виконує власних розробок на понад 2 грн. 

Обсяги виконання науково-дослідних робіт в динаміці показані на 

рисунку 6.1. 
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Рис. 6.1 Обсяги виконання науково-дослідних робіт 

 

На даний час одним важливих напрямків науково-дослідної діяльності 

університету є патентування власних інноваційних рішень – оформлення 

авторських та майнових прав на власні розробки. Наші науковці постійно 

здійснюють оформлення заявок на отримання патентів України на винаходи та 

корисні моделі. Так у 2015 році науковцями університету подано 56 заявок та 

отримано 60 патентів на корисні моделі. Отримання охоронних документів на 

право інтелектуальної власності дозволяє не лише підтверджувати рівень 

інноваційної роботи але і здійснювати пошук потенційних замовників для 

впровадження результатів наукової діяльності. 

Результати патентної діяльності в динаміці наведені на рисунку 6.2. 
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Рис. 6.2 Динаміка патентної роботи 

 

З метою активізації патентної діяльності університету адміністрацією 

університету прийнято рішення щодо фінансування подачі заявки на отримання 

патенту та підтримання чинності патенту за рахунок коштів університету.  

З метою удосконалення інноваційної діяльності та впровадження 

результатів науково-технічних розробок працівників університету в структурі 

Національного університету водного господарства та природокористування 

функціонує сектор інноваційної діяльності та трансферу технологій. Фахівці 

центру здійснюють роботу з оформлення на технічного супроводу подачі 

заявок на отримання патентів України, трансферу технологій та пошуку 

партнерів для впровадження власних науково-технічних розробок. Ведеться 

постійна робота з наповнення сайту центру інноваційної роботи та трансферу 

технологій. На сайті представлені діючі науково-дослідні лабораторії та перелік 

власних розробок. Така інформація дозволяє здійснювати пошук потенційних 

замовників із використанням сучасних пошукових Інтернет систем.  

Університет входить до Національної мережі трансферу технологій. 

Фахівці центру інноваційної діяльності та трансферу технологій постійно 

поповнюють базі мережі трансферу технологій новими розробками науковців 

університету. Зацікавлення з боку потенційних замовників учасників мережі 

трансферу технологій позазивають високий рівень наукових розробок 

університету. 
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Наступним напрямком наукової роботи, який підтверджує рівень 

наукових розробок університету є публікація результатів розробок у 

вітчизняних та закордонних виданнях. Так у 2015 році надруковано науково-

педагогічними працівниками університету 11 монографій та 1246 наукових 

статей. 

Публікація результатів науково-дослідних робіт у динаміці показана на 

рисунку 6.3. 

 

 
 

Рис. 6.3 Публікація результатів науково-дослідних робіт 

 

Постійно збільшується кількість статей у визнаних закордонних наукових 

журналах у 2014 – 160, у 2015 – 179. При цьому зростає кількість публікацій, 

які включені до науково-метричних баз (SCOPUS, Web of Science). У 2014 

кількість статей становила 34, а у 2015 – 39. Це свідчить про світове визнання 

наукової діяльності працівників нашого університету. 

Публікація результатів науково-дослідних робіт у закордонних виданнях 

у динаміці показана на рисунку 6.4. 
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Рис. 6.4 Публікація результатів науково-дослідних робіт у закордонних 

виданнях 

 

З метою поширення інформації про результати науково-дослідної 

діяльності університет здійснює видання власних збірників наукових праць, а 

саме: 

- Вісник Національного університету водного господарства та 

природокористування, за трьома серіями «Економічні науки», «Технічні 

науки», «Сільськогосподарські науки»; 

- «Проблеми раціонального використання соціально-економічного та 

природно-ресурсного потенціалу регіону: фінансова політика та інвестиції»; 

- «Ресурсоекономні матеріали, конструкції, будівлі та споруди»; 

- Вісник навчально-наукового інституту автоматики, кібернетики та 

обчислювальної техніки; 

- «Стратегія і тактика державного управління»; 

- Студентський Вісник НУВГП. 

Більшість власних видань включені до переліку фахових видань ДАК. 

Науково-дослідна робота служить основою для міжнародної співпраці та 

спільних наукових розробок з європейськими партнерськими університетами.  

У 2015 році Національний університет набув статусу партнера у 

міжнародній мережі організацій Глобальне водне партнерство. 

У звітному році завершений міжнародний проект «Гармонія води», який 

об’єднує науковців Норвегії, Білорусі, Казахстану, Таджикистану та України. В 
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червні цього року, вже четвертий рік поспіль, студент спеціальності «Екологія 

та раціональне використання природних ресурсів» брав участь у трьохтижневих 

навчальних курсах в університеті природничих наук (м. Оз, Норвегія) та 

університеті Телемарк (м. Бьо, Норвегія) за рахунок приймаючої сторони. 

Партнерами проекту є університети України (Національний університет 

водного господарства та природокористування, м. Рівне; Національний 

технічний університет України «Київський політехнічний інститут», м. Київ; 

Український державний хіміко-технологічний університет, м. Дніпропетровськ; 

Черкаський державний технологічний університет, м. Черкаси); Білорусі 

(Білоруський державний технологічний університет, м. Мінськ); Таджикистану 

(Гірничометалургійний інститут Таджикистану, м. Худжанд); Казахстану 

(Південно-Казахстанський Державний університет ім. М. Ауезова). Провідним 

є університет природничих наук м. Оз, Норвегія.  

Результатами міжнародного проекту «Гармонія води» стали: 

- розробка та узгодження трьох навчальних модулів з управління водними 

ресурсами, водопідготовки та водоочистки в університетах партнерах; 

- розробка та впровадження системи дистанційної освіти в партнерських 

університетах; 

- навчання студентів із університетів партнерів проекту в літній школі в 

м. Оз, Норвегія, на базі університету природничих наук; 

- спільна участь в міжнародних конференціях та виставках (у травні 2015 

року науковці університету брали участь в Міжнародній виставці IFAT, що 

була присвячена водним технологіям; проведені зустрічі з представниками 

компаній Кеmira, Oxygen Transfer Technology systems, Німецькою водною 

спілкою (DWA) и Європейською водною спілкою (EWA), Мюнхен, Німеччина); 

- підготовлений та опублікований збірник наукових праць за тематикою 

проекту; 

- підготовлений та опублікований мовами країн партнерів навчальний 

посібник «Фізико-хімічні методи очищення води. Керування водними 

ресурсами»; 

- оновлена матеріальна база. 

На даний час ведеться активна діяльність з участі в наукових та 

навчально-наукових грантових проектах що може бути основою для оновлення 

матеріально-технічної бази наукових лабораторій. Підготовлені та подані 

гранти за програмою Горизонт 2020, програмою НАТО «Наука заради міру та 

безпеки», Еразмус плюс та інших програм грантового фінансування. 

 У 2015 році переможцями Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт стали 12 студентів університету. Інформація про переможців 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт наведена в табл. 6.1. 
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Таблиця 6.1 

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

№ 

з/п 
ПІБ 

Навчально-

науковий 

інститут 

Курс 
Науковий 

керівник 
Напрям 

1 2 3 4 5 6 

Диплом І ступеня 

1 

Гунтік  

Андрій 

Григорович 

агроекології та 

землеустрою  
5 

Бєдункова 

Ольга 

Олександрівна 

Екологія та 

екологічна 

безпека 

2 

Шліхта 

Володимир 

Васильович 

механічний  5 

Скоблюк 

Михайло 

Петрович 

Транспорт 

3 

Кучеренко 

Віра 

Петрівна 

економіки та 

менеджменту 
5 

Зубілевич 

Світлана 

Яківна 

Бухгалтерський 

облік, аналіз та 

аудит 

Диплом ІІ ступеня 

4 

Смажний 

Олександр 

Ігорович 

автоматики, 

кібернетики та 

обчислювальної 

техніки 

3 

Гудь 

Володимир 

Миколайович 

Електричні 

машини та 

апарати 

5 

Васильчик 

Тетяна  

Миколаївна 

автоматики, 

кібернетики та 

обчислювальної 

техніки 

3 

Гудь 

Володимир 

Миколайович 

Електричні 

машини та 

апарати 

6 

Гуска  

Інна  

Василівна 

механічний 5 

Стріха 

Володимир 

Андрійович 

Гірництво 

Диплом ІІІ ступеня 

7 

Шведюк 

Віктор 

Андрійович 

будівництва та 

архітектури 
5 

Піліпака 

Людмила 

Михайлівна 

Транспорт 

8 

Токарець 

Сергій 

Анатолійович 
механічний 5 

Кристопчук 

Михайло 

Євгенович 

Транспортні 

системи 

9 

Геніш 

Олександр 

Віталійович 

будівництва та 

архітектури 
5 

Мартинов 

Сергій 

Юрійович 

Будівництво та 

архітектура 
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Продовження таблиці 6.1 

1 2 3 4 5 6 

10 

Кохановський 

Дмитро 

Юрійович 

будівництва та 

архітектури 
5 

Мартинов 

Сергій 

Юрійович 

Будівництво та 

архітектура 

11 

Костюк  

Олена 

Ігорівна 

будівництва та 

архітектури 
4 

Грицина 

Олександр 

Олексійович 

Будівництво та 

архітектура 

12 

Лукашевич 

Богдан 

Олегович 

будівництва та 

архітектури 
4 

Грицина 

Олександр 

Олексійович 

Будівництво та 

архітектура 

  

 У звітному періоді в університеті відбулися Міжнародні та Всеукраїнські 

наукові конференції та семінари, зокрема: 

 1) Міжнародний водний форум; 

 2) Міжнародна наукова конференція «Сучасні проблеми математичного 

моделювання та обчислювальних методів»; 

3) Всеукраїнська науково-теоретична конференція «Актуальні 

дослідження в будівельному та сільськогосподарському машинобудуванні», 

присвячена 50-річчю кафедри будівельних, дорожніх, меліоративних, 

сільськогосподарських машин та обладнання; 

 4) ІX науково-технічний семінар «Структура, властивості та склад 

бетону», присвячений 100-річчю НУВГП та 30-річчю кафедри технології 

будівельних виробів і матеріалознавства; 

 5) Міжнародна on-line конференція «Доступність професійної освіти для 

осіб з обмеженими можливостями здоров’я»; 

 6) Всеукраїнська науково-практична конференція «Сучасні аспекти 

водогосподарського будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем»; 

  

 Відбулися студентські Міжнародні та Всеукраїнські наукові конференції 

та круглі столи: 

 1) IV Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, 

аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики менеджменту в 

контексті Євроінтеграції»; 

 2) Всеукраїнська студентська науково-практична конференція 

«Проблемні питання розвитку економіки трансформаційного періоду»; 

 3) Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні 

проблеми водогосподарсько-меліоративного комплексу України та шляхи його 

розв‘язання»; 

 4) Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Роль 

студентського самоврядування в розвитку демократичної та євроінтегрованої 

держави»; 
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 5) Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Сучасні 

будівельні конструкції та методи їх розрахунку, проектування і монтажу»; 

 6) Круглий стіл «Актуальні проблеми студентської науки»; 

 7) Міжрегіональна студентська науково-практична конференція з 

філософських дисциплін «Людина у світі духовної культури»; 

 8) Всеукраїнська студентська науково-практична конференція «Актуальні 

дослідження в будівельному та сільськогосподарському машинобудуванні». 

 

7. Фінансово-економічний стан університету 

Міністерством освіти і науки України на початку календарного року було 

встановлено для університету граничні обсяги видатків, на підставі яких в 

університеті складено кошторис, який затверджений Міністерством. У 

кошторисі виконуються умови Порядку складання, розгляду, затвердження та 

основні вимоги до виконання кошторисів бюджетних установ, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2002 № 228 щодо 

першочергового забезпечення видатків. До кошторису включені тільки 

видатки, передбачені чинним законодавством, необхідність яких зумовлена 

характером діяльності університету. 

Університет своєчасно подавав фінансову та статистичну звітність до 

управління Державного казначейства у Рівненській області, Міністерства освіти 

і науки України, органів державної статистики. 

Кошти, що надходили з Державного бюджету, за загальним фондом 

кошторису використані в повному обсязі відповідно до напрямків їх 

призначення. 

Надходження грошових коштів за загальним фондом бюджету за              

11 місяців 2015 року відображені в табл. 7.1. 

Таблиця 7.1 

Надходження грошових коштів за загальним фондом бюджету за        

11 місяців 2015 року 

Найменування показника Сума коштів, тис. грн. 

1 2 

2201160 загальний фонд, в т.ч. 74988,8 

заробітна плата та нарахування 42587,9 

придбання матеріалів 522,3 

харчування дітей-сиріт 729,4 

комунальні послуги 5602,4 

стипендії 25527,0 

одяг для дітей-сиріт 19,8 

2201020 фундаментальні дослідження, в т.ч. 213,6 

заробітна плата та нарахування 203,3 
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Продовження таблиці 7.1 

1 2 

придбання матеріалів 4,2 

відрядження 6,1 

2201040 прикладні розробки, в т.ч. 238,8 

заробітна плата та нарахування 227,7 

придбання матеріалів 5,0 

відрядження 6,1 

Разом 75441,2 

 

 Основними джерелами надходжень до спеціального фонду університету в 

2015 році стали: надання платних послуг на навчання (підготовку) бакалаврів, 

спеціалістів та магістрів, діяльність науково-дослідної частини, надання в 

оренду нежитлових приміщень, платних послуг за проживання студентів і 

мешканців у гуртожитках, редакційно-видавничого відділу, проведення 

навчання відділом довузівської підготовки та профільного навчання та в 

Інституті післядипломної освіти, на курсах підготовки і перепідготовки водіїв, 

платні послуги за навчання на кафедрі військової підготовки, платні послуги 

автогосподарства та інші. 

Надання платних послуг передбачено Статутом університету, Переліком 

платних послуг, які можуть надаватися навчальними закладами, іншими 

установами та закладами системи освіти, що належать до державної та 

комунальної форми власності, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 27.08.2010 № 796 та Положеннями про структурні підрозділи. 

Калькулювання вартості навчання за відповідними напрямами підготовки 

(спеціальностями) за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавр, спеціаліст, 

магістр на денній та заочній формах навчання проводиться відповідно до 

економічної класифікації видатків (окремо в розрізі КЕКВ 2111 «Заробітна 

плата», 2120 «Нарахування на оплату праці», 2210 «Предмети, матеріали, 

обладнання та інвентар», 2250 «Видатки на відрядження», 2270 «Оплата 

комунальних послуг», 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку», 3000 «Капітальні 

видатки»), що відповідає вимогам Порядку надання платних послуг 

державними та комунальними навчальними закладами затверджено спільним 

наказом МОН, Мінекономіки, Мінфіну від 23.07.2010 № 736/902/758. 

Оплата за навчання в університеті проводиться на основі договорів з 

фізичними та юридичними особами. Внесення оплати за навчання проводиться 

як готівкою, так і по безготівковому розрахунку. 

За звітний період до спеціального фонду університету надійшло коштів 

від наданих платних послуг в сумі 45548,9 тис. грн.  
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Інформацію щодо надходження коштів до спеціального фонду кошторису 

університету в розрізі джерел за звітний період та проведені видатки наведено в 

табл. 7.2. 

Таблиця 7.2 

Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги 

за 11 місяців 2015 року 
 

Найменування показника 
Сума коштів, 

тис. грн. 

Надходження всього, в тому числі: 45548,9 

- за навчання 35408,2 

- - від господарської та виробничої  діяльності 9705,4 

- за оренду майна 421,1 

- від реалізації майна 14,2 

Видатки – всього, в тому числі: 37190,7 

- оплата праці з нарахуваннями 26879,3 

- придбання матеріалів 1246,3 

- придбання основних засобів 49,6 

- харчування студентів (кафедра фізичного виховання) 16,5 

- оплата комунальних та інших послуг 4502,1 

- видатки на відрядження 274,5 

- відшкодування витрат для підготовки студентів за 

програмою офіцерів запасу (Міністерство оборони України) 
1103,7 

- капітальний ремонт гуртожитків 1,2 

- капітальний ремонт корпусів 937,6 

- реконструкція інших об’єктів (експертиза робочого проекту  

«Реконструкція котельні студмістечка») 
15,0 

- будівництво інших об’єктів (урочище Грабівець) 310,8 

- податки, обов’язкові платежі (у тому числі 877,4 тис. грн. – 

економічна санкція за позовом Державної інспекції з 

контролю за цінами в Рівненській області 

1854,1 

 

Залишок коштів станом на 01.12.2015 складав 8263,3 тис. грн. 

Слід відмітити, що найбільшу частку в загальному обсязі видатків 

займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 72,3% та оплата 

комунальних та інших послуг, що становлять 12,1% від загальної суми 

видатків. 
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На виконання постанов Кабінету Міністрів України упродовж 2015 року 

двічі відбулося підвищення розміру оплати праці працівникам університету, а 

саме: 

з 01 вересня 2015 року на 18,8 % , 

з 01 грудня 2015 року на 10 %.  

За звітний період усім працівникам університету своєчасно і в повному 

обсязі виплачено заробітну плату, науково-педагогічним працівникам 

виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення, студентам – стипендію. 

Нарахована індексація грошових доходів працівникам університету на 

загальну суму 1 871 тис. грн. 

На виплату матеріальної допомоги на оздоровлення (педагогічним, 

науково-педагогічним, працівникам бібліотеки) використано 1 613 тис. грн. 

На виплату матеріальної допомоги працівникам використано 94 тис. грн. 

Працівникам, які зайняті на важких роботах і на роботах зі шкідливими 

умовами праці проводилась доплата, яка за звітний період склала 162,0 тис. 

гривень. 

Використано 160,4 тис. грн.. для виплати заробітної плати за 

ненормований робочий день та за святкові дні. 

На виплату доплат за вчене звання та науковий ступінь використано 

коштів на загальну суму 5273,9 тис. грн. 

На виплату надбавок за виконання особливо важливої роботи, високі 

досягнення у праці, за складність, напруженість у роботі використано за           

11 місяців 2015 року 1351,9 тис. грн. 

При досягненні 40-річного стажу за 11 місяців 2015 року виплачено     

24,2 тис. грн. 

У звітному періоді здійснювалось преміювання працівників університету 

залежно від їх особистого внеску, ділових якостей, за результатами роботи в 

приймальній комісії, всього на вказані виплати використано за 11 місяців     

2015 року 207,9 тис. грн., у тому числі: 

- за результатами приймальної комісії 83,3 тис. грн.; 

- за виконання особливо важливої роботи, сумлінне виконання обов’язків, 

багаторічну працю 83,5 тис. грн.; 

- за проведену акредитацію університету 27,7 тис. грн.; 

- за своєчасне та якісне виконання роботи з підготовки інформації для 

виготовлення дипломів випускникам 13,4 тис. грн. 

 Разом з цим в університеті було вжито заходів щодо економії коштів для 

забезпечення виплат заробітної плати, а саме, призупинено встановлення по 

загальному та спеціальному фондах кошторису університету виплат 

стимулюючого характеру і нарахування раніше встановлених надбавок і доплат 

стимулюючого характеру, нарахування індексації грошових доходів населення 

проводиться тільки у фіксованому розмірі для всіх категорій працюючих 

університету.  



Звіт ректора Національного університету водного господарства та 
природокористування за 2015 рік 

 

38 

 

По загальному фонду кошторису нарахування заробітної плати 

працівникам НУВГП проводилось у межах бюджетних асигнувань. Протягом 

звітного періоду по загальному фонду нараховувались тільки виплати, які 

носять обов’язковий характер, інші заохочувальні виплати за рахунок 

бюджетних коштів не проводились у зв’язку із відсутністю економії фонду 

заробітної плати по загальному фонду кошторису. 

Скорочено чисельність посад, що утримуються за рахунок коштів 

спеціального фонду:  

 станом на 01 грудня 2015 чисельність відповідних посад зменшилась у 

порівнянні до 01 січня 2015 на 55 штатних одиниць, що в свою чергу дало 

змогу заощадити 103,3 тис. грн. щомісячно;  

 відділи головного механіка, головного енергетика, поточного ремонту 

реорганізовано в сектора зі зменшенням кількості штатних посад 

відповідно: 

- з 25 штатних одиниць до 23; 

- з 25 штатних одиниць  до 19,5; 

- з 28 штатних одиниць  до 10;   

 у відповідних секторах змінено умови оплати праці: з відрядної форми – 

на оплату відповідно до встановленого  посадового окладу; 

 зменшилася чисельність працівників автогосподарства: передбачено 6,5 

штатних одиниць проти 31,5 ставки станом на 01.01.2015. 

 

По спеціальному фонду кошторису нарахування заробітної плати 

працівникам НУВГП, виплат стимулюючого характеру проводиться у межах 

затвердженого кошторису та наявності на реєстраційних рахунках обігових 

коштів.  

Механізм формування надходжень та проведення видатків фінансових 

ресурсів, отриманих на виконання окремих доручень, в університеті 

проводиться у відповідності до Порядку отримання благодійних (добровільних) 

внесків і пожертв від юридичних та фізичних осіб бюджетними установами і 

закладами освіти, охорони здоров’я, культури, науки, спорту та фізичного 

виховання для потреб їх фінансування, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 04.08.2000 №1222. 

Використання коштів спеціального фонду з рахунку «суми за 

дорученнями», проводиться відповідно до вищезазначеного Порядку.  

Залишок коштів станом на 01.01.2015 складав 172,5 тис. грн. 

За звітний період надійшло благодійної допомоги на загальну суму             

798,8 тис. грн., у тому числі на святкування 100-чя університету –                          

171,98 тис. грн. Університетом отримано благодійної допомоги у натуральній 

формі (товари, роботи, послуги) на суму 396,7 тис. грн., яка оприбуткована на 

баланс університету. 

Залишки таких коштів станом на 01.12.2015 з врахуванням попередніх 

надходжень складають 157,0 тис. грн.  
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 Надходження і використання благодійних внесків представлено в        

табл. 7.3. 

Таблиця 7.3 

Надходження і використання благодійних внесків 

  

Найменування показника 
Сума коштів, 

тис. грн. 

Надходження 798,8 

Видатки – всього: у тому числі: 814,3 

- видатки на харчування студентів-спортсменів 44,4 

- придбання матеріалів 223,2 

- оплата послуг 190,8 

- видатки на відрядження 44,3 

-  дослідження і розробки (підвищення кваліфікації  науково-

педагогічних працівників) 
11,1 

- поточні трансферти (надання 50% знижки на оплату за 

навчання) 
35,2 

- капітальні видатки 233,6 

- видатки на оплату праці по гранту Норвежського 

університету 
29,1 

- оплата податків 2,6 

 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» у 2015 році 

університетом було розміщено 5 млн. грн. – на депозитному рахунку у ПАТ 

«Ощадбанк». 

Станом на 18 грудня університет отримав 98,8 тис грн. відсотків від 

розміщеного депозиту та повернув кошти на казначейський рахунок, відповідно 

до чинного законодавства  

 

8. Додержання умов колективного договору, Статуту університету 

Адміністрацією університету приділялась значна увага питанням 

соціального захисту працівників університету та членів їх сімей. 

Головним чинником цієї діяльності був «Колективний договір між 

адміністрацією та профспілковим комітетом Національного університету 

водного господарства та природокористування на 2012-2015 роки».  

Звіт про виконання колективного договору за 2015 рік прикладається 

(Додаток № 1). 

Університет у своїй діяльності керується Статутом, прийнятим 

конференцією трудового колективу університету та затвердженим   

Міністерством освіти і науки України.  
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9. Захист відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємницю 

 У звітному періоді розглядав документи з відповідними грифами та 

здійснював контроль за їх виконанням з метою забезпечення охорони 

державної таємниці відповідно до Закону України «Про державну таємницю». 

 Приймав міри щодо обмеження кола осіб з доступу до документів, 

пов’язаних із державною таємницею. При перебуванні в університеті іноземних 

делегацій та окремих іноземців забезпечував захист з нерозголошення 

державної таємниці, надав 98 дозволів доступу викладачам, аспірантам, 

студентам до об’єктів зі спеціальним режимом роботи. 

 В університеті здійснено заходи щодо технічного захисту електронних 

підпису та гербової печатки університету в інформаційних системах. 

 Ведеться робота щодо створення та атестації комплексної системи 

захисту інформації в спецвідділі університету та в кабінеті навчальної частини 

кафедри військової підготовки. 

 

10. Додержання чинного законодавства, зміцнення договірної,  

трудової дисципліни 

 Для належного і ефективного виконання умов контракту щодо 

дотримання чинного законодавства, вжиття заходів щодо удосконалення 

управління, зміцнення договірної, трудової дисципліни в університеті  

організовано роботу юридичного відділу. 

У відділі ведуться журнали обліку особистого прийому громадян та 

надання їм консультацій, журнали реєстрації судових справ (окремо по судових 

справах в судах загальної юрисдикції і окремо – в господарських судах). 

Особлива увага приділяється розгляду письмових звернення громадян, що 

надходять до відділу. Звернення реєструються в окремому журналі, а відповіді 

на них зберігається в окремій папці. До розглянутих звернень долучаються 

копії документів, які необхідно використовувати при розгляді звернення. Не 

допускається залишення звернень без розгляду або їх розгляд з порушенням 

термінів, встановлених Законом України «Про звернення громадян». 

Впродовж 2015 року юридичним відділом університету розглянуто скарг 

про порушення чинного законодавства про працю – 3, та інших скарг – 7, а 

також звернень з різних питань – 48. 

Юридичним відділом університету впродовж звітного періоду надано     

489 роз'яснень щодо застосування чинного законодавства та проведено                

6 семінарів з правових питань.   

Юридичний відділ постійно надає консультації з питань, пов'язаних із 

трудовими відносинами працівників, надання соціальних стипендій пільговій 

категорії студентів, надання академічних відпусток студентам тощо 

Начальник юридичного відділу університету щоденно погоджує (візує) 

накази з основної діяльності університету та вживає відповідних заходів у разі 
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виявлення суперечностей законодавству, а також з метою надання відповідних 

роз’яснень працівникам університету. 

Проводиться експертиза та погодження (візування) проектів локальних 

актів, організаційно-розпорядчих документів, які розробляються в університеті 

з метою відповідності їх чинному законодавству. 

За звітний період у зв’язку з набранням чинності Закону України «Про 

вищу освіту» було розроблено ряд локально-нормативних документів, на 

підставі яких здійснює свою основну і господарську діяльність університет, а 

саме: Статут університету, Положення про коледжі, локальні центри 

дистанційно-заочного навчання, Положення про наглядову раду, Положення 

про навчально-науковий інститут, Положення про порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад директорів навчально-наукових 

інститутів, інститутів, коледжів, Наукової бібліотеки, Положення про порядок 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад науково-педагогічних 

працівників в Національному університеті водного господарства та 

природокористування, Положення про порядок ведення договірної роботи в 

Національному університеті водного господарства та природокористування, 

Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в 

Національному університеті водного господарства та природокористування, 

Положення про надання додаткових платних послуг, Положення про навчання 

іноземців та осіб без громадянства у Національному університеті водного 

господарства та природокористування, Положення про студентську раду.  

Також оновлено договори про спільну діяльність, договори на надання 

послуг та виконання робіт, договори на навчання, підготовлено проекти 

наказів, що стосуються загальних питань діяльності університету було 

розроблено зразки контрактів науково-педагогічних працівників, директорів 

ННІ, коледжів, розроблено проект нового колективного договору на              

2016-2017 роки тощо. 

Всі договори, що укладаються університетом, в тому числі на виконання 

робіт та надання послуг, договори про спільну діяльність тощо погоджуються в 

обов'язковому порядку із спеціалістами юридичного відділу. 

Особлива увага приділяється організації та веденню претензійно-позовної 

роботи. Така робота здійснюється відповідно до Типового порядку ведення 

претензійно-позовної роботи, розроблено положення про порядок ведення 

претензійно-позовної роботи в університеті. 

Юридичний відділ впродовж 2015 року прийняв участь у 11 судових  

справах (до університету було пред’явлено 8 – позовів, університетом 

пред’явлено 3 позови), із них: 4 – господарських, 2 – адміністративних,                   

5 – цивільних.   

Відділом підготовлено 7 апеляційних скарг та 5 касаційних скарг. 

Загалом протягом 2015 року працівники юридичного відділу прийняли 

участь в 97 судових засіданнях. 
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У 2015 році судами різних інстанцій були повторно розглянуті справи, 

повернуті Вищим спеціалізованим судом України на повторний розгляд. Так 

було повторно розглянуто апеляційну скаргу Зіня Е.А. по справі 569/5088/14-ц 

за позовом Зіня Е.А. до НУВГП. У задоволенні скарги відмовлено. 

Повторно розглянуто апеляційну скаргу Кизими В.П та Куковського А.Г. 

по справі 569/13206/14-ц за їх позовами до НУВГП. У задоволенні апеляційної 

скарги позивачам відмовлено у повному обсязі. 

 

11. Виконання показників ефективності використання майна,  

а також показників майнового стану та його збереження 

 З метою стійкого фінансово-економічного становища університету,  

ефективного управління його майном, збереження та покращання матеріально-

технічної бази, структурними підрозділами адміністративно-господарської 

частини університету освоєно 522969,15 грн. 

 Зокрема: 

1. На загально-будівельні роботи (капітальний та поточний ремонт) 

освоєно 191511,11 грн., у тому числі: 

- гуртожитки – 11750,32 грн.; 

- навчальні корпуси – 179760,79 грн. (рис. 11.1 – 11.4); 

  
 

Рис.11.1 Ремонт коридору 3-го 

поверху навчального корпусу № 1 

Рис. 11.2 Ремонт приміщення  

відділу кадрів 
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Рис 11.3 Ремонт приміщення редакційно-видавничого відділу 

 

 
 

Рис 11.4 Облаштування переходу між навчальними корпусами №6 та №3 
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2. На санітарно-технічні роботи (капітальний та поточний ремонт) 

освоєно 116766,94 грн., у тому числі: 

-  гуртожитки – 39023,08 грн.; 

- навчальні корпуси – 77743,86 грн. (рис. 11.5); 

3. На електромонтажні роботи (капітальний та поточний ремонт) освоєно 

97042,04 грн., у тому числі: 

- гуртожитки – 21216,27 грн.; 

- навчальні корпуси – 75825,77 грн. 

 

 
 

Рис 11.5 Ремонт місць загального користування навчального корпусу № 1 

 

 

З метою економії коштів на оплату послуг теплопостачання в 

університеті вводиться в експлуатацію котельня на твердому паливі, що дасть 

можливість значно зменшити вартість Гкал., а саме:  

 для навчальних корпусів на 29,3 % (з 1769 грн. до 1250 грн.);  

 для гуртожитків на 4% (з 750 грн. до 720 грн.). 

Введення в експлуатацію котельні на твердому паливі призведе до 

економії коштів на загальну суму 2,1 млн. грн. в рік (рис. 11.6, 11.7). 
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Рис.11.6 Котельня університету на твердому паливі 

 

  
 

Рис.11.7 Окремі вузли котельні університету на твердому паливі 
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Для ефективного використання наявної матеріально-технічної бази та 

забезпечення внутрішніх потреб виробничим сектором експлуатаційно-

технічного відділу виготовлено виробів на суму 117649,06 грн., разом з тим 

велися роботи з ремонту та відновленню меблів у гуртожитках та навчальних 

корпусах, на базах практик та відпочинку, проводились слюсарно-зварювальні 

роботи, токарні роботи для потреб усіх підрозділів університету. 

Для проведення ремонтно-будівельних робіт в університеті залучались 

підрядні організації, що надали послуг на суму 1 865891. 22 грн. 

Адміністративно-господарською частиною з метою ефективного 

використання наявних вільних площ та забезпечення додаткових надходжень 

від господарської діяльності, проводилось укладання договорів оренди 

нерухомого майна, що перебуває на балансі університету. Станом на 01.12.2015 

року укладено 26 договорів оренди державного майна, площа приміщень, яких 

становить 1295.0 м. кв. За звітний період від орендарів надійшло 598904,10 грн. 

з яких 50% орендної плати 299452,05грн. перераховано до Держбюджету.  

Майже повністю вирішені питання приведення у відповідність згідно 

вимого чинного законодавства технічної документації на земельні ділянки 

університету, з наявних десяти земельних ділянок – на сім встановлені межі та 

отримані кадастрові номери. На решту земельних ділянок виготовляється 

технічна документація з відновлення меж, що дасть змогу найближчим часом,  

отримати повний пакет документів. 

 

Виконання показників ефективності використання державного майна, а 

також майнового стану університету наведено в табл. 11.1.  

Таблиця 11.1 

Виконання показників ефективності використання державного майна, 

а також майнового стану університету 

№ 

з/п 
Показники майнового стану 

Одиниця 

виміру 
Фактичне виконання 

1. 
Необоротні активи 

у тому числі: 

тис. грн. 90022,90 

1.1 
основні фонди балансова 

(залишкова) вартість 
тис. грн. 82858,9 

1.2 

інші необоротні матеріальні 

активи балансова (залишкова) 

вартість 

тис. грн 6526,9 

1.3 
нематеріальні активи балансова 

(залишкова) вартість 
тис. грн. 102,9 

1.4 
Незавершені капітальні 

інвестиції в необоротні активи 
тис. грн. 534,2 

2. 
Оборотні активи 
у тому числі: 

тис. грн. 8308,4 
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2.1 запаси тис. грн. 1944,5 

2.2 дебіторська заборгованість  тис. грн. 912,1 

2.3 грошові кошти та їх еквіваленти тис. грн. 5451,8 

3. 
Кредиторська заборгованість 
у тому числі: 

тис. грн. 12729,9 

3.1 доходи майбутніх періодів тис. грн. 81,9 

3.2 за товари, роботи, послуги тис. грн. 83,1 

3.3 
розрахунки за іншими 

операціями 
тис. грн. 80,3 

3.4 
розрахунки за спеціальними 

видами платежів 
тис. грн. 11997,9 

3.5 
розрахунки за окремими 

програмами 
тис. грн. 486,7 

 

 

 

 

Ректор                                                                                          В.С. Мошинський 


