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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  

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, 

економічного профілів. 

До структури університету станом на 31.12.2017 входять 9 навчально-

наукових інститутів, інститут післядипломної освіти, які загалом об’єднують   

53 кафедри. Зокрема: 

навчально-науковий інститут права – об’єднує 4 кафедри; 

навчально-науковий інститут будівництва та архітектури – об’єднує        

10 кафедр; 

навчально-науковий інститут економіки та менеджменту – об’єднує         

13 кафедр; 

навчально-науковий інститут водного господарства та 

природооблаштування – об’єднує 5 кафедр; 
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навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою – об’єднує        

9 кафедр; 

навчально-науковий механічний інститут – об’єднує 5 кафедр; 

навчально-науковий інститут автоматики, кібернетики та обчислювальної 

техніки – об’єднує 5 кафедр; 

навчально-науковий Надслучанський інститут – об’єднує 2 кафедри; 

навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання – об’єднує 

локальні центри дистанційно-заочного навчання: Північний (м. Прилуки, 

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

Закарпатський (м. Виноградів, Закарпатська область), Західний                          

(м. Червоноград, Львівська область), Південний (м. Одеса) та відділ 

дистанційного навчання. 

Згідно з наказом по університету від 15.03.2017 № 146 «Про 

реорганізацію кафедр навчально-наукового інституту водного господарства та 

природооблаштування» реорганізовано кафедри водогосподарського 

будівництва та експлуатації гідромеліоративних систем; водогосподарської 

екології, гідрології та гідравліки; природооблаштування та гідромеліорації; 

гідротехнічного будівництва; інженерної геології та гідрогеології шляхом 

перетворення на їх базі в навчально-науковому інституті водного господарства 

та природооблаштування чотири нові кафедри, а саме: кафедру гідротехнічного 

будівництва та гідравліки; кафедру водної інженерії та водних технологій; 

кафедру гідроінформатики; кафедру геології та гідрології. Новоутворені 

кафедри згідно з цим наказом введені в дію з 01.09.2017.  

В Університеті як окремий підрозділ функціонує кафедра військової 

підготовки та кафедра фізичного виховання.  

В університеті функціонують: 

бази практик та відпочинку в: 

с. Залізний Порт, Голопристанського району, Херсонської області; 

с. Світязь, Шацького району, Волинської області; 

с. Хотин, Рівненського району, Рівненської області; 

урочищі Грабівець, Демидівського району, Рівненської області. 

Центри: 

навчально-науковий центр незалежного оцінювання; 

сталого розвитку; 

центр роботи з іноземними студентами та міжнародних відносин; 

науково-дослідний виробничий бізнес-центр; 

навчально-практичної підготовки студентів у с. Любомирка; 

навчально-науковий центр підготовки магістрів з економіки довкілля і 

природних ресурсів; 

підготовки та перепідготовки водіїв автотранспорту; 

бізнес-центр; 

підготовче відділення; 
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Наукова бібліотека; 

навчально-методичний відділ; 

відділ ліцензування, акредитації; 

відділ якості освіти; 

відділ технічних засобів навчання; 

відділ інформаційних технологій; 

науково-дослідна частина; 

науково-дослідні лабораторії; 

відділ аспірантури та докторантури; 

сектор наукової роботи студентів; 

студентське проектно-конструкторське бюро; 

сектор інноваційної діяльності та трансферу технологій; 

відділ працевлаштування та профорієнтації; 

відділ у справах студентів; 

юридична клініка; 

сектор зв’язків з громадськістю; 

музей; 

медичний пункт; 

редакційно-видавничий відділ; 

відділ 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; 

адміністративно-господарська частина; 

студентське містечко; 

дирекція спортивних споруд; 

служба охорони; 

відокремлені структурні підрозділи: 

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  – 55,598 тис. м
2
. 

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

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

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  здійснював освітню діяльність відповідно 

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

наступними спеціальностями:  

  молодший спеціаліст за 24 спеціальностями; 

  бакалавр за 44+37 спеціальностями та спеціалізаціями; 

  магістр за 37 магістерськими програмами. 

 

У 2017 році університетом було ліцензовано 5 спеціальностей на 

першому (бакалаврському) рівні вищої освіти та 4 на другому (магістерському) 

рівні вищої освіти, зокрема: 

 перший (бакалаврський) рівень: 

  208 Агроінженерія; 

  015 Професійна освіта (Комп’ютерні технології); 

  194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; 

  106 Географія; 

  126 Інформаційні системи та технології; 

 другий (магістерський) рівень: 

  141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка; 

  242 Туризм; 
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  194 Гідротехнічне будівництво, водна інженерія та водні технології; 

  123 Комп’ютерна інженерія. 

Збільшено ліцензований обсяг за 7 спеціальностями різних рівнів вищої 

освіти: 

 перший (бакалаврський) рівень: 

  227 Фізична терапія, ерготерапія; 

  275 Транспортні технології (на автомобільному транспорті); 

 другий (магістерський) рівень: 

  145 Гідроенергетика; 

  184 Гірництво; 

  133 Галузеве машинобудування; 

  081 Право; 

  151 Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології. 

 Технічним коледжем НУВГП проведено ліцензування бакалаврату за 

спеціальністю 161 Хімічні технології та інженерія. 

 Університет успішно провів чергову акредитацію за 2 напрямами 

підготовки ОР «бакалавр»: 

  6.030504 Економіка підприємства; 

  6.070106 Автомобільний транспорт. 

 Також пройшли первинну акредитацію 5 напрямів підготовки 

бакалаврату та 9 магістерських програм, зокрема: 

 перший (бакалаврський) рівень: 

  6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність; 

  6.030502 Економічна кібернетика; 

  6.050101 Комп’ютерні науки; 

  6.050701 Електротехніка та електротехнології; 

  6.140103 Туризм; 

 другий (магістерський) рівень: 

  8.03040101 Правознавство; 

  8.03050301 Міжнародна економіка; 

  8.03050701 Маркетинг; 

  8.04030202 Прикладна інформатика; 

  8.05060101 Теплоенергетика; 

  8.06010105 Автомобільні дороги і аеродроми; 

  8.06010106 Мости і транспортні тунелі; 

  8.09020103 Охорона, відтворення та раціональне використання 

гідробіоресурсів; 

  8.18010013 Управління проектами. 
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 Рівненським економіко-технологічним коледжем НУВГП проведено 

чергову акредитацію 5 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст»: 

  5.03050901 Бухгалтерський облік; 

  5.05050210 Обслуговування та ремонт обладнання підприємств 

текстильної та легкої промисловості; 

  5.05160201 Швейне виробництво; 

  5.05160203 Моделювання та конструювання промислових виробів; 

  5.14010201 Обслуговування та ремонт електропобутової техніки. 

 Рівненським автотранспортним коледжем університету проведено 

чергову акредитацію 3 спеціальностей ОКР «молодший спеціаліст»: 

  5.07010101 Організація та регулювання дорожнього руху; 

  5.07010102 Організація перевезень і управління на автомобільному 

транспорті; 

  5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів і двигунів. 

  

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 функціонує 

відділ якості освіти. 

Працівники відділу якості освіти у співпраці з адміністрацією та 

структурними підрозділами університету долучилися до розробки Положення 

про організацію освітнього процесу у Національному університеті водного 

господарства та природокористування, Положення щодо замовлення, 

виготовлення, видачі, обліку, зберігання та утилізації документів про вищу 

освіту у НУВГП, Концепції про навчання упродовж життя в НУВГП, та 

розробили Порядок електронного звернення громадян щодо виготовлення 

документів (дублікатів документів) про освіту НУВГП. 

Працівники відділу якості освіти здійснювали активний пошук та 

систематизували інформацію щодо створення внутрішньої системи 

забезпечення якості освіти в університеті. Результатом роботи стало 

напрацювання 1-ої редакції документа, де розроблені та сформовані засади 

системи внутрішнього забезпечення якості вищої освіти Національним 

університетом водного господарства та природокористування. 

Проведено систематизований аналіз за результатами анкетування 

студентів щодо якості викладання та складання екзаменів у навчально-

науковому центрі незалежного оцінювання під час підсумкового семестрового 

контролю знань взимку 2016-2017 навчального року. Результати аналізу були 

представлені на засіданні науково-методичної ради університету. 
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Відповідно до листа МОН України щодо анкетування із метою сприяння 

запровадженню внутрішньої системи забезпечення якості освіти відділом було 

організовано та очолено роботу над анкетою.  

Використовуючи внутрішню закриту базу випускних кваліфікаційних 

робіт, здійснювався постійний контроль за дотриманням Положення про 

запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт здобувачів вищої освіти. 

На основі проведеної роботи було складено аналітичний звіт на основі даних із 

програмного забезпечення Moodle щодо ряду виявлених технічних недоліків. 

Даний аналіз стимулював до розробки корегуючих заходів у програмному 

забезпеченні. 

В університеті відповідно до Закону «Про вищу освіту» студентам надано 

право вільного вибору дисциплін у межах університету (табл. 2.1). 

Таблиця 2.1 

Вільний вибір дисциплін студентами 

 
 

Процес вибору студентами дисциплін з варіативної частини навчального 

плану розбитий в університеті на наступні етапи: 

оприлюднення інформації про вибіркові дисципліни; 

організація запису на дисципліни; 

формування груп; 

формування розкладу; 

адміністрування навчання; 

зворотній зв’язок. 

Реалізацію цих етапів здійснено з використанням існуючих елементів 

інформаційної системи університету та розробки нових з інтеграцією їх у 

єдиний програмно-технічний комплекс (табл. 2.2).  

 

 

 

 

 



Звіт ректора Національного університету водного господарства та 
природокористування про виконання умов контракту з МОН України 2017 

 

10 

 

Таблиця 2.2 

Інформаційно-технологічна підтримка етапів вибору дисциплін у НУВГП 

Етапи 
Учасники  

Студент Викладач Адміністрація 

Оприлюднення 

інформації про 

вибіркові дисципліни 

Web-сайт, 

LMS Modle 

LMS 

Modle 
«Модуль технологічної 

підтримки дисциплін 

вибору» Організація запису 

на дисципліни 

Особистий 

електронний 

кабінет, 

Комунікатор, 

Web-сайт 

- 

Формування груп - 
«Навчальний 

план/процес»  

Формування 

розкладу 

 

Web-сайт «ПС-Розклад» 

Адміністрування 

навчання 

 

«Електронний 

журнал» 

 

 

«ПС-

кафедра» 
«ПС-Деканат» 

Зворотній зв’язок 

Оперативний зв’язок та взаємодія всіх учасників 

процесу за допомогою комунікатора та корпоративної 

електронної пошти. 

Анкетування студентів за допомогою 

особистого електронного кабінету та Google-форм 

 

Інформаційно-технологічне забезпечення процесу вибору дисциплін в 

університеті здійснюється за допомогою інформаційної системи управління 

навчальним процесом «Деканат-Університет-Web» розробки ПП «Політек-

Софт» (рис. 2.1). 
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Рис. 2.1. Модуль підтримки дисциплін вибору студентів 

 

В режимі реєстрації (редагування) даних щодо вибіркової дисципліни 

викладач або працівник навчально-методичного відділу реєструє в 

інформаційній системі наступну інформацію: назву дисципліни, загальну 

кількість годин, курс та півріччя, де пропонується вивчення дисципліни, надає 

короткий опис дисципліни та робить посилання на сторінку дисципліни в LMS 

Moodle. 

З моменту старту процесу вибору у кожного студента обраних груп в 

електронному кабінеті доступний перелік вибіркових дисциплін та можливість 

обирати бажані дисципліни. 

Формування груп здійснюється у два етапи – на першому етапі студенти 

обирають із усіх дисциплін, на другому – із дисциплін, які мають найвищий 

рейтинг. Метою є формування повнокомплектних груп. За результатами вибору 

видається наказ, де зафіксовано склад збірних груп. 

Формування розкладу для збірних груп здійснюється в автоматизованому 

режимі. Сформований розклад доступний на Web-сайті університету та у 

програмі «ПС-Розклад». 

Адміністрування навчання у збірних групах здійснюється у модулі  

«Електронний журнал». Інформація про успішність студентів з вибіркових 

дисциплін інтегрується в навчальну картку студента. 
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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 розроблено та введено в дію: 

− Концепцію «Про навчання впродовж життя у НУВГП»; 

− «Порядок електронного звернення громадян щодо виготовлення 

документів про освіту»; 

− Положення про робочу програму навчальної дисципліни зі змінами та 

доповненнями; 

− Положення про конкурс підручників, навчальних посібників та 

монографій зі змінами та доповненнями; 

− Положення про запобігання плагіату випускних кваліфікаційних робіт  

здобувачів вищої освіти; 

− Положення про семестровий поточний та підсумковий контроль 

навчальних досягнень здобувачів вищої освіти; 

− Положення про Школу лідерства Національного університету водного 

господарства та природокористування. 

Розроблено проекти: 

– Положення про атестацію здобувачів вищої освіти та роботу 

екзаменаційної комісії; 

– Порядок переведення, відрахування і поновлення студентів в умовах 

ЄКТС; 

– Положення про проведення практики в НУВГП. 

 

В університеті організовано роботу з проведення експертизи навчальних 

видань для надання грифів вченої ради. 

Присвоєно гриф «Затверджено вченою радою Національного  

університету водного господарства та природокористування» 7 підручникам. 

Присвоєно гриф «Рекомендовано вченою радою Національного 

університету водного господарства та природокористування» 26 навчальним 

посібникам. 

Для представлення прогресивних технологій, результатів науково-

педагогічних досліджень та здобутків у модернізації національної освіти 
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науково-педагогічних працівників університету започатковано видання 

науково-методичного збірника «Технології навчання».  

З метою підвищення якості навчальних та наукових видань і мотивації 

професорсько-викладацького складу до активної видавничої діяльності в 

університеті проведено щорічний «Конкурс підручників, навчальних посібників 

та монографій 2017». 

Підсумки конкурсу наведені у табл. 2.3. 

Таблиця 2.3 

Підсумки конкурсу підручників, монографій та навчальних посібників                      

у 2017 році 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ ПІДРУЧНИК» 

Природничий напрям 

1 місце 
«Гідроекологія» 

Автори: Клименко М.О., Гроховська Ю.Р., Бєдункова О.О. 

2 місце 
«Екологія людини» 

Автори: Залеський І.І., Клименко М.О. 

3 місце 

«Вступ до фаху» 

Автори: Клименко М.О., Клименко Л.В. 

 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩА МОНОГРАФІЯ» 

Технічний напрям 

1 місце 

 «Рис Придунав’я» 

Колективна монографія за ред. Сташука В.А., Рокочинського А.М., 

Мендуся П.І., Турченюка В.О. 

 Автори: Мошинський В.С., Рокочинський А.М., Мендусь П.І., 

Турченюк В.О., Мендусь С.П., Коптюк Р.М., Кропивко С.М., 

Козішкурт С.М., Приходько Н.В., Волк П.П., Шалай С.В., 

Фроленкова Н.А., Заєць В.В., Зубик Я.Я., Філіпчук Б.А. 

2 місце 
«Проектування складів бетонів». 

Автори: Дворкін Л.Й., Дворкін О.Л. 

3 місце 

«Високоміцні швидкотверднучі бетони та фібробетони» 

Атори: Дворкін Л.Й., Бабич Є.М., Житковський В.В.,              

Бордюженко О.М., Філіпчук С.В., Кочкарьов Д.В., Ковалик І.В.,  

Ковальчук Т.В., Скрипник М.М. 

Природничий напрям  

1 місце 

«Кадастр іхтіофауни Рівненської області» 

Автори: Гроховська Ю.Р., Воловик Г.П., Кононцев С.В., 

Мошинський В.С., Мандигра М.С., Мосніцький В.О.  

2 місце 

«Оцінювання стану міста Рівне за показниками еколого-соціального 

моніторингу» 

Автори: Клименко М.О., Прищепа А.М., 
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3 місце 

«Управління ризиками при забезпеченні населення Рівненської 

області водою» 

Автор – Ліхо О.А., Гакало О.І. 

Економічний напрям 

1 місце 
«Державна політика сталого збереження біорізноманіття України» 

Автор – Якимчук А.Ю. 

2 місце 
«Інституційне забезпечення реалізації соціальних гарантій держави» 

Автори: Безтелесна Л.І., Пивоварчук Л.В. 

3 місце 
«Методологія наукових досліджень» 

Автор – Акімова Л.М. 

НОМІНАЦІЯ «КРАЩИЙ НАВЧАЛЬНИЙ ПОСІБНИК» 

Технічний напрям 

1 місце 
«Будівельне матеріалознавство. CONSTRUCTION MATERIALS» 

Автор – Дворкін Л.Й. 

2 місце 

Комплект навчальних посібників: 

«Нарисна геометрія (з використанням іноземних мов)»  

Автори: Крівцов В.В., Тимощук І.О., Приймак С.А., 

«Теоретичні основи розв’язування задач з нарисної геометрії» 

Автори: Крівцов В.В., Науменко Ю.В., 

«Нарисна геометрія» 

Автори: Науменко Ю.В., Крівцов В.В., 

«Нарисна геометрія» 

Автор – Крівцов В.В. 

2 місце 
«Деталі машин і підйомно-транспортне обладнання» 

Автори: Стрілець В.М., Стрілець О.Р. 

3 місце 

«Взаємозамінність, стандартизація та технічні вимірювання» 

Автори: Пахаренко В.Л., Марчук М.М., Глінчук В.М., Ігнатюк Р.М.,  

Пахаренко О.В., Івасюк П.І. 

3 місце 
«Науково-технічні обчислення засобами MathCAD та MS Excel» 

Автор – Кундрат М.М. 

3 місце 

Комплект навчальних посібників: 

«Теорія горіння та вибуху. Практикум» 

Автори: Кусковець С.Л., Шаталов О.С. 

«Основи теорії горіння і вибуху» 

Автори: Кусковець С.Л., Шаталов О.С., Турченюк В.О. 

Природничий напрям  

1 місце 
«Збалансоване використання водних ресурсів» 

Автори: Клименко М.О., Залеський І.І. 

2 місце 
«Біологічна та медична механіка» 

Автори: Лебедь О.О., Гаращенко В.І., Григус І.М. 

3 місце 
«Землеробство» 

Автори: Фурман В.М., Троцюк В.С., Ковальчук Н.С. 
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3 місце 

«Судова медицина та судово-медичні експертизи» 

Автори: Григус І.М., Самороков В.О., Цимбалюк В.І.,                 

Цимбалюк О.В. 

Економічний напрям 

1 місце 
«Управління проектами» 

Автори: Кожушко Л.Ф., Кропивко С.М. 

2 місце 

«Інформаційні системи і технології в управлінні 

зовнішньоекономічною діяльністю» 

Автор – Сазонець О.М. 

3 місце 

«Збірник завдань з дисципліни «Організація і методика аудиту» для 

студентів спеціальності «Облік і аудит» 

Автор – Антонюк О.Р. 

  

Динаміку участі науково-педагогічних працівників у конкурсі 

підручників, навчальних посібників та монографій наведено на рис. 2.2. 

 

 
 

Рис. 2.2. Динаміка участі науково-педагогічних працівників  

у конкурсі підручників, навчальних посібників та монографій 
 

  Дипломи переможців дають можливість видавати підручники, навчальні 

посібники та монографії упродовж 5 років в редакційно-видавничому відділі за 

кошти університету (одне найменування, відповідно до внеску автора в спільне 

видання, що перемогло в конкурсі). 

 Динаміку видання рукописів авторів переможців конкурсу підручників, 

навчальних посібників та монографій в редакційно-видавничому відділі 
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наведено на рис. 2.3. 

 

 
 

Рис. 2.3. Динаміка видання рукописів авторів переможців конкурсу 

підручників, навчальних посібників та монографій в 

 редакційно-видавничому відділі університету 

 

 Укладено щорічний каталог видань підручників і навчальних посібників 

університету за 2017 рік та розміщено у цифровому репозиторії університету. 

 Опрацьовано 352 методичні вказівки, конспекти лекцій та ін. і передано у 

Наукову бібліотеку університету для розміщення у цифровому репозиторії 

університету. 

 За звітний період в університеті видано 86 найменуваннь книжкової 

продукції (табл. 2.4), зокрема:  

 2 підручники;  

 12 навчальних посібників; 

 12 монографій; 

 17 авторефератів; 

 16 збірників наукових праць; 

 1 довідник.  
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Таблиця 2.4 

Видання наукової та навчально-методичної літератури  

редакційно-видавничим відділом 

 

 
 

Для методичного супроводу самостійної роботи студентів широко 

використовуються наявні можливості Наукової бібліотеки, загальний фонд якої 

нараховує 810 488 примірників, у  т.ч. 454 269 примірників українською мовою,           

340 555 – російською; з них: 607 047 – навчальних примірників, 203 441 – 

науковий примірник.  

Бібліотека передплачує майже 120 найменувань періодичних видань на 

суму 100 794 грн., переважно технічного та економічного спрямування.  

У 2017 році фонд Наукової бібліотеки поповнився навчальними, 

науковими та періодичними виданнями: 

  закуплено – 17 примірників, на суму 8700 грн.; 

  отримані в дар – 496 примірників, на суму 30406 грн.; 

  надійшло з редакційно-видавничого відділу – 161 примірник, на суму 

10612 грн. 

 У Науковій бібліотеці використовується комп’ютерна програма «УФД 

/БІБЛІОТЕКА» для створення електронного каталогу та наукового опрацювання 

літератури. Відкрито пункт доступу громадян до інформації органів державної 

влади. Оновлення проводиться щодня через INTERNET.    

 Цифровий репозиторій університету, який наповнює Наукова бібліотека,  

налічує понад 6550 елементів, понад 488 550 завантажень. Нововведенням 

стало виставлення в цифровий репозиторій описів дисциплін (463 документи). 
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У 2017 році працівники Наукової бібліотеки почали заповнювати 

університетську таблицю «Моніторинг подання і розміщення інформації 

робочих програм та опису дисциплін по кафедрах» на сайті університету. 

Розміщено у цифровому репозиторії інформацію по 268 робочих програмах та 

по 463 описах дисциплін. 

З листопада 2017 р. університет підключено до глобальної 

наукометричної бази Web of Science. Викладачі та співробітники можуть 

користуватись контентом та можливостями наукометричної системи в 

читальному залі для науковців в інформаційно-бібліографічному відділі 

Наукової бібліотеки. 

 Проводиться сканування книг, видрукуваних до 1945 року, які 

знаходяться у Науковій бібліотеці. Книги виставляються в репозиторій. За рік 

було відскановано понад 14 000 сторінок (43 книги, 243 карти і таблиці). 

Важливою складовою інформаційного забезпечення в університеті є 

інформаційні технології. 

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. Загальна кількість комп’ютерної техніки складає 1048 одиниць 

(рисунок 2.4). 
 

 
 

Рис. 2.4. Загальна кількість комп’ютерної техніки 
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У 2017 році в університеті встановлено 17 одиниць нової комп’ютерної 

техніки, 8 одиниць мультимедійного обладнання в навчальних аудиторіях, 

встановлено 6 Wі-Fi точок, у тому числі для загального користування. 

Навчальна робота в університеті здійснювалась у рамках Закону України 

«Про вищу освіту», стратегічного розвитку університету і була спрямована на 

пошук нових стимулів якісного навчання студентів, реалізацію академічних 

прав студентів та впровадження нових вимог та рекомендацій законодавства. 

За допомогою удосконаленої автоматизованої системи управління в 

університеті: 

  виконується складання навчальних планів; 

  планується і обліковується контингент студентів;  

  контролюється відвідування занять та успішність студентів; 

  розраховується і розподіляється навчальне навантаження та ставки  

науково-педагогічних працівників; 

  складається розклад занять. 

З метою управлінського контролю, метою якого є виявлення 

професійного рівня, педагогічної майстерності, наукової кваліфікації науково-

педагогічних працівників в університеті заплановані та проводяться відкриті 

заняття. Навчально-методичний відділ здійснював моніторинг виконання плану 

проведення відкритих занять в університеті. 

Якісний показник проведення відкритих занять в 2017 році відображений 

на рисунку 2.5. 
 

 
Рис. 2.5. Якісний показник проведення відкритих занять 
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У 2017 в університеті запроваджено систему антиплагіату за допомогою 

сервісу  Unicheck. Запроваджена система дає можливість: 

 перевіряти через платформу Moodle та сервіси Політек Софт 

випускні роботи бакалаврів і магістрів; 

 перевіряти наукові роботи, навчальні видання і наукові статті за 

бажанням авторів; 

 виявляти % плагіату в тексті. 

 У 2016/2017 навчальному році загальна кількість студентів усіх форм 

навчання склала 7271 особа, з них 4884 – денної форми навчання. Контингент 

студентів базового закладу вищої освіти, локальних центрів дистанційно-

заочного навчання та відокремлених структурних підрозділів наведено у          

табл. 2.5, 2.6 та 2.7. 

Таблиця 2.5 

Контингент студентів базового закладу вищої освіти 
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Таблиця 2.6 

Контингент студентів локальних центрів дистанційно-заочного навчання 

 

 
 

Таблиця 2.7 

Контингент студентів відокремлених структурних підрозділів  
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Навчальний процес за денною формою навчання організовано за 

семестровою системою. У навчальному році 34-40 навчальних тижнів 

теоретичного навчання та 5-6 тижнів екзаменаційних сесій. Канікули 

встановлюються двічі на рік загальною тривалістю 8-12 тижнів. Конкретні 

терміни та тривалість канікул визначаються навчальними планами напрямів 

підготовки та спеціальностей. 

Упродовж 2017 року в університеті було проведено 2 заліково-

екзаменаційні сесії. Екзаменаційні сесії пройшли згідно з графіком навчального 

процесу. Показники якісної та абсолютної успішності студентів за 

результатами літньої екзаменаційної представлено на рисунку 2.6. 

 

 
 

Рис. 2.6. Показники абсолютної та якісної успішності студентів університету 

 

Разом з тим, якість підготовки фахівців визначається рівнем навчальних 

здобутків студентів. В університеті значна увага приділяється роботі з 

обдарованою молоддю. Участь у Всеукраїнських олімпіадах з навчальних 

дисциплін і спеціальностей підвищує зацікавленість молоді в науковій роботі. 

У 2016-2017 н.р. призові місця посіли 12 студентів нашого університету 

(дипломами І ступеня нагороджено 6 студентів; ІІ ступеня – 2 студенти та        

ІІІ ступеня – 4 студенти). Інформацію про переможців наведено в табл. 2.8. 
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Таблиця 2.8 

Перелік студентів-переможців Всеукраїнської студентської олімпіади  

з навчальних дисциплін, напрямів та спеціальностей 

 
№ 

з/п 

Студент Навчально-

науковий інститут 

Курс Напрямок/навчальна 

дисципліна 

Диплом І ступеня 

1. 
Годованюк-Тимощук 

Катерина Анатоліївна 
ННІБА 4 

з професійно-

орієнтованої дисципліни 

«Безпеки 

життєдіяльності» 

2. 

Ковальчук  

Віра  

Петрівна 

ННІБА 5 

зі спеціальності 

«Теплогазопостачання і 

вентиляція» 

3. 

Леонець  

Ярослав  

Олександрович 

ННІВГП 4 

зі спеціальності 

«Гідромеліорація» 

4. 

Пухтаєвич  

Олексій  

Ігорович 

ННМІ 4 

зі спеціальності 

«Підйомно-транспортні, 

будівельні, дорожні, 

меліоративні машини та 

обладнання» 

5. 
Теребей-Ковальчук 

Роман Вікторович 
ННІБА 4 

зі спеціальності «Міське 

будівництво і 

господарство» з 

дисципліни «Планування 

та благоустрій міст» 

6. 
Тимощук  

Владислав Віталійович 
ННІБА 4 

зі спеціальності «Міське 

будівництво і 

господарство» 

з дисципліни «Міський 

транспорт, вулиці та 

дороги» 

Диплом ІІ ступеня 

1. 

Бачук 

Василь 

Олександрович 

ННІАЗ 3 з хімії 

2. 

Уїздовський 

Андрій 

Петрович 

ННІБА 4 

за напрямом «Харчові 

технології та інженерія» 

професійним 

спрямуванням 

«Технології питної води 

та водопідготовки 

харчових виробництв» 
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Диплом ІІІ ступеня 

1. 

Логацька  

Оксана  

Михайлівна 
ННІБА  

зі спеціальності 

«Водопостачання та 

водовідведення» 

2. 

Озарчук  

Максим  

Геннадійович 

ННІБА 4 
з дисципліни «Основи 

охорони праці» 

3. 

Рафальська  

Діна  

Павлівна 

ННІЕМ 4 
зі спеціальності 

«Маркетинг»  

4. 

Хомич  

Оксана  

Володимирівна 

ННІЕМ 4 
зі спеціальності «Облік і 

аудит» 

 

 На базі університету у 2016-2017 н. р. було проведено ІІ етап 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Міське будівництво та 

господарство» (25-27 квітня 2017 р.; загалом команди студентів представляли 

13 ЗВО України) та зі спеціальності «Гідромеліорація» (16-18 травня 2017 р.; 

брали участь представники 5 ЗВО України).  

Одночасно з олімпіадою зі спеціальності «Міське будівництво та 

господарство» було проведено традиційний огляд-конкурс курсових та 

дипломних проектів, бакалаврських і магістерських робіт студентів за 

номінаціями «Благоустрій та реконструкція міських територій», «Утримання 

міської забудови», «Міський транспорт», «Міські вулиці та дороги», 

«Інженерна підготовка міських територій». Свої напрацювання представили 

студенти з Києва, Львова, Луцька, Полтави, Вінниці, Харкова, Ужгорода, 

Одеси, Кропивницького. 

 У 2016 році за перемоги у Всеукраїнських конкурсах студентських 

наукових робіт, Всеукраїнських студентських олімпіадах, за активну науково-

дослідну, громадську роботу, участь у міжнародних та всеукраїнських науково-

практичних конференціях, винаходи, раціоналізаторські пропозиції кращі 

студенти університету отримували академічні та іменні стипендії, зокрема: 

  Президента України – 4;  

  Верховної Ради України – 3; 

  Кабінету Міністрів України – 2; 

  ім. М.С. Грушевського – 2;  

  Рівненського міського голови – 2; 

  2 студенти отримали Почесну грамоту і Подяку міської ради та 

виконавчого комітету м. Рівне. 

  

В університеті забезпечено практичну підготовку студентів, що є 

невід’ємною складовою навчального процесу упродовж усього періоду 

навчання. За її результатами випускники університету набувають необхідний 

обсяг практичних знань і вмінь, зміст яких визначається відповідною освітньо-
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професійною програмою. Проведення практичного навчання регламентується 

Положенням про організацію навчального процесу у вищих навчальних 

закладах України, Закону України «Про вищу освіту», Положенням про 

проведення практики студентів вищих навчальних закладів України, 

Положенням про практичне навчання студентів НУВГП.  

 Основними видами практичного навчання студентів університету є 

лабораторні та практичні заняття, навчальні, виробничі практики. Заключною 

ланкою практичного навчання є виробнича переддипломна практика. Перелік 

видів практики, їх зміст визначається навчальними планами та програмами 

практик, у тому числі наскрізними, а терміни їх проведення – графіками 

навчального процесу. 

 Базами для проведення практичного навчання студентів університету є: 

- навчальні лабораторії; 

- науково-дослідний бізнес-центр; 

- навчально-тренінгова лабораторія; 

- база практики у с. Хотин (Рівненська обл.); 

- база практики «Водник» у с. Залізний Порт (Херсонська обл.); 

- провідні господарства області та України (ВАТ «Рівнеазот», 

«Рівнегаз», «Рівнеагропроект», Рівненська філія «Діпромісто», ДП 

«Рівненський інститут землеустрою», Рівненське РТП, Рівнеоблводоканал, 

Рівнедіпроводгосп, ВАТ «Укргідропроект», ПАТ «Укргідроенерго» та державні 

установи міста). 

 У 2017 році продовжено організаційну та навчально-методичну роботу   

навчально-наукового центру незалежного оцінювання (Центр). Забезпечено 

впровадження нових науково обґрунтованих підходів до методики та 

організації незалежного оцінювання; створено сучасну матеріально-технічну 

базу системи незалежного оцінювання. 

Інформацію про діяльність навчально-наукового центру незалежного 

оцінювання відображено на рисунку 2.7. 

Центром розроблено та впроваджено: 

- нові технології та методики незалежного оцінювання; 

- вимоги щодо формування та оформлення завдань для підсумкового 

контролю (державного екзамену) та вступного фахового випробовування; 

- вимоги щодо формування та оформлення завдань для підсумкового 

контролю (підсумкового семестрового контролю). 
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Рис. 2.7. Діяльність навчально-наукового центру незалежного оцінювання 

 

Упродовж звітного періоду Центром організовувались науково-практичні, 

науково-методичні семінари та інші заходи з питань розробки та впровадження 

новітніх технологій та методик незалежного оцінювання.  

Працівниками створено прозору системи комунікацій з громадськістю, 

користувачами послуг Центру, його студентами та працівниками на основі 

використання новітніх інформаційно-комунікаційних технологій, середовища 

«MOODLE» з питань функціонування системи незалежного оцінювання. 

В університеті у звітному періоді активно впроваджувалось дистанційне 

навчання. Навчально-науковий інститут заочно-дистанційного навчання 

продовжив роботу над низкою WEB-проектів, метою яких є підтримка 

основних Інтернет-ресурсів університету за допомогою посилань, зокрема, 

розроблено: 

- портал освітніх технологій – osvita-distance.nuwm.org (рис. 2.8); 
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Рис. 2.8. Портал освітніх технологій 

 

- портал навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання 

для африканських студентів – distance.nuwm.org (рис. 2.9). 

Рис. 2.9. Портал навчально-наукового інституту заочно-дистанційного 

навчання для африканських студентів 

 

Упродовж року розроблено новий проект, метою якого є розвиток 

Українсько-Китайської співпраці в галузі культури та науки – china-music.xyz, 

на основі якого стартує дистанційне вивчення китайської мови (викладач-
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волонтер Чан Юйсун). Наявність такого порталу створює додаткову рекламу 

університету на теренах всієї країни.  

З метою втілення положень Закону України «Про вищу освіту» щодо 

підтримки підготовки фахівців із числа осіб з особливими освітніми потребами 

на основі створення для них вільного доступу до освітнього процесу та 

забезпечення спеціального навчально-реабілітаційного супроводу в 

університеті створений Центр супроводу інклюзивного навчання осіб з 

інвалідністю (рис. 2.10), що функціонує з метою організації інклюзивного 

освітнього процесу та спеціального навчально-реабілітаційного супроводу 

здобувачів вищої освіти з особливими освітніми потребами, забезпечення їм 

доступу до якісної вищої освіти з урахуванням обмежень життєдіяльності. 

  

Рис 2.10. Портал Центру супроводу інклюзивного навчання осіб з 

інвалідністю 

 

 На Центр покладено такі основні завдання: 

- організація, координація та здійснення психолого-педагогічного 

супроводу навчання осіб з інвалідністю в університеті; 

- розробка науково-обґрунтованих рекомендацій з адаптації методичного 

забезпечення навчального процесу, з формування фондів електронних 

інформаційно-методичних ресурсів для забезпечення процесу навчання осіб з 

інвалідністю: текстових, аудіо- та відеодокументів, роздаткових матеріалів, що 

створені з урахуванням психологічних особливостей сприймання навчальної 

інформації людьми з відповідними нозологіями інвалідності тощо; 

- надання консультацій викладачам кафедр університету з дидактико-

методологічних аспектів навчання осіб з інвалідністю в умовах інклюзивного 

навчання, з адаптації методичного забезпечення навчального процесу, з 
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формування фондів електронних інформаційно-методичних ресурсів для 

забезпечення процесу навчання студентів з особливими потребами; 

- забезпечення особам з інвалідністю, які навчаються в університеті, 

навчально-реабілітаційного супроводу відповідно до нозології інвалідності. 

Університет має можливості здійснювати підготовку студентів з вадами 

зору за напрямом підготовки «Комп’ютерні науки» за дистанційною формою 

навчання, оскільки має необхідні методики та спеціалізоване програмне 

забезпечення для реалізації навчального процесу. 

 В університеті проведено низку заходів з питань дистанційної освіти на 

базі Google Hangouts, зокрема, дистанційну конференцію з республікою 

Таджикистан, відео-конференцію для керівників команд обласного  конкурсу 

інформаційних технологій (відео-конференція працюватиме упродовж року), 

дистанійні стажування. Реалізується спільний проект з Рівненською Малою 

академією наук учнівської молоді, метою якого є online-консультації для 

слухачів МАН з усієї області. 

 

У 2017 році університет здійснив випуск 3270 фахівців (табл. 2.9). 

Таблиця 2.9 

Випуск фахівців 2017 року 

 

 
 

 Усім випускникам видані документи про вищу освіту державного зразка  

(рис. 2.11) 
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Рис. 2.11. Документ про вищу освіту нового зразка 

 

В університеті забезпечено сприяння студентам та випускникам у 

практичному втіленні знань, навичок та умінь, набутих у процесі навчання, 

через інформаційну підтримку студентів та налагодження співпраці з 

роботодавцями. 

Щорічно проводяться Дні кар’єри. Цьогоріч 08 листопада відбувся «День 

кар’єри-2017», у якому взяли участь майбутні випускники. На заході були 

присутні понад 500 студентів та 63 представники працедавців та державних 

служб, серед яких: директори центрів зайнятості, начальники управлінь 

Рівненської облдержадміністрації та райдержадміністрації, представники 

органів державної влади та місцевого самоврядування, представники 

водогосподарських організацій Державного агенства водних ресурсів України, 

керівники підприємств, установ, організації м. Рівне, Рівненської та інших 

областей. 

Заочно взяли участь (надіслали заявки): ПП «Євродом Комфорт», ТОВ 

«Елефант Комфорт» (м. Житомир). 

Під час “Дня кар’єри-2017” студентам запропонували місця роботи 25 

організацій (72 вакансії), серед яких: Басейнове управління водних ресурсів 

річки Тиса, Виноградівське Міжрайонне управління водного господарства, 

Тячівське Міжрайонне управління водного господарства, Управління 

містобудування та архітектури Рівненської міської ради, Головне управління 

Держгеокадастру у Рівненській області, Управління Держпраці у Рівненській 

області, Управління Державної архітектурно-будівельної інспекції в 

Рівненській області, ГК «Євроізол», ПрАТ «РЕНОМЕ», ПрАТ «Рівненська 
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фабрика нетканих матеріалів», АТ «Банкомзв’язок», ПАТ КБ «Приватбанк», 

ПрАТ «Консьюмерс-Скло-Зоря», ПРАТ «Агроресурс», SoftServe, QATestLab, 

ZoomSupport, ТзОВ «Еколл», ТОВ «ВІК ПАРТНЕР» (ГК «Автоград»), ТОВ 

«Металкрафт», ТОВ «Церсаніт Інвест», ТОВ «Нова Пошта», ТОВ «Реноме-

Смарт», ТОВ «Реноме-Євробуд», ТОВ «КТБ-ГРУП», ТОВ «Склоресурс», ТОВ 

«МСК СОКІЛ», ТОВ «Обербетон», ТОВ «Сільпо-ФУД», КК «Вердикт», ПП 

«ЄВРОДОМ КОМФОРТ». 

Провели презентації: ПрАТ «РЕНОМЕ», Басейнове управління водних 

ресурсів річки Тиса, АТ «Банкомзв’язок», ПАТ «РівнеАзот», ГК «Євроізол», 

ПрАТ «Рівненська фабрика нетканих матеріалів», ПрАТ«Консьюмерс-Скло-

Зоря», ПРАТ «Агроресурс», SoftServe, QATestLab, ZoomSupport, ТзОВ 

«Еколл», ТОВ «ВІК ПАРТНЕР» (ГК «Автоград»), ТОВ «Церсаніт Інвест», ТОВ 

«Нова Пошта», ТОВ «КТБ-ГРУП», ТОВ «Склоресурс», ТОВ «МСК СОКІЛ», 

ТОВ «Обербетон», КК «Вердикт». 

У своїх виступах працедавці ознайомили студентів з напрямами 

діяльності та специфікою роботи організацій, які вони представляли. Під час 

спілкування з представниками організацій вивчались їх потреби у 

кваліфікованих кадрах та вимоги, які вони ставлять до майбутніх працівників, 

налагодженні зв’язків для подальшого направлення на стажування, виробничу 

практику або тимчасове працевлаштування студентів з метою подальшого їх 

працевлаштування після закінчення навчання.  

Студенти отримали можливість пройти відразу декілька співбесід у 

різних організаціях, презентувати себе, обмінятися інформацією з працедавцем. 

Працедавці відмітили позитивні зміни у роботі університету та 

випускових кафедр щодо застосування нових методів та форм сприяння 

працевлаштуванню випускників.  

З метою налагодження співпраці з роботодавцями 25 березня та 8 жовтня 

2017 року спільно із компанією SmartPeople проведені третій та четвертий 

чемпіонати із вирішення бізнес-кейсів SmartChallenge. Чотири з п’яти змагань 

проходили в університеті. Підтримали проект шість топ-компаній області ‒ 

Dyckerhoff Cement Ukraine, “Ескада-М”, “Реноме”, Verallia Ukraine, ТД 

“Любисток” та AS Україна. Чотири рази наші студенти стали переможцями 

чемпіонату. 

Зусилля університету з питань працевлаштування зорієнтовані на 

розвиток соціального партнерства та налагодження тісних зв’язків з 

Міністерствами, Державними агентствами, підприємствами, установами, 

організаціями різних форм власності, шляхом укладання угод про співпрацю. 

Укладені угоди спонукають до досягнення найефективніших форм партнерства 

між університетом та роботодавцями, мотивують обидві сторони до співпраці 

на основі визнання освітньо-кваліфікаційних рамок, розглядають питання щодо 

участі роботодавців в освіті і навчанні, а також взаємозв’язку між 

виробництвом та освітою, науковими дослідженнями й інноваціями. 
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Інформація про заходи, які відбуваються в університеті щодо 

працевлаштування студентів, висвітлюються на сайті університету та у 

соціальних мережах. 

Організація навчально-виховного процесу в університеті мала  

різноплановий характер і була націлена на підвищення якості підготовки 

фахівців, на задоволення освітніх потреб студентської молоді її духовного та 

фізичного розвитку. 

 В університеті є вагомі досягнення з фізичного виховання, зокрема, за 

підсумками виступів провідних студентів-спортсменів університету на 

змаганнях чемпіонатів Світу, Європи та України: 

Чемпіонат Світу: 

 - Кузло Адам (армспорт, Болгарія) – ІІІ місце; 

 

Чемпіонат Європи: 

 - Яковець Тетяна (боротьба вільна, Угорщина) – ІІІ місце; 

 - Климюк Катерина, (легка атлетика – 4*400, Франція) – ІІ місце; 

 - Прищепа Наталія, (легка атлетика – 1500, Франція) – ІІІ місце; 

 

Чемпіонати та Кубки України: 

 - чемпіони – 4 студенти; 

 - срібні призери – 4 студенти; 

 - бронзові призери – 12 студентів; 

 

Вища студентська ліга України: 

 - чоловіча збірна команда університету з волейболу – ІІ місце; 

 

XIII літня Універсіада України 2017 року: 

 - чемпіон – Климюк Катерина, легка атлетика; 

 - бронзові призери – Онисько Оксана, два ІІІ місця, плавання; 

                                          – Бурчак Вадим, ІІІ місце, боротьба самбо. 

 

 У 2017 році присвоєно спортивні звання: 

Заслужений майстер спорту 

 - Прищепа Наталія (легка атлетика); 

 

Майстер спорту міжнародного класу 

 - Климюк Катерина (легка атлетика); 

 

Майстер спорту: 

 - Кузло Адам (армспорт); 

 - Гой Ігор (санний спорт); 

 - Яковець Тетяна (боротьба сумо); 
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 - Мороз Андрій (армспорт); 

 

Кандидат у майстри спорту 

 - Кравчук Юрій (боротьба); 

 - Сорочинський Богдан (боротьба); 

 - Шналь Іван (боротьба); 

 - Сидорчук Василь (армспорт); 

 - Сукач Андрій (армспорт). 

 

 Щорічно кафедра фізичного виховання спільно зі спортивним клубом 

проводить понад 40 змагань серед студентів і працівників університету, які 

мають можливість займатись у позанавчальний час обраними видами рухової 

активності. Проводяться змагання «Універсіада НУВГП» з 8-ми видів спорту 

серед збірних команд навчально-наукових інститутів, «Спартакіада 

студмістечка» серед збірних команд гуртожитків з 7-ми видів спорту та 

Спартакіада «Здоров’я» серед науково-педагогічних працівників, у яких беруть 

участь понад 1500 студентів та викладачів. 

В університеті приділяється значна увага культурно-естетичному та 

морально-етичному вихованню студентської молоді. В університеті щорічно 

проводиться фестиваль студентської творчості «Студентська весна», в якому 

беруть участь студенти усіх навчальних підрозділів університету (рис. 2.12). 

Мета фестивалю – подальший розвиток творчості, підвищення художніх та 

естетичних смаків студентської молоді, виявлення та розвиток талантів. 

 

  
 

Рис. 2.12. Учасники фестивалю студентської творчості  
«Студентська весна» 

 
Традиційно проводиться щороку Конкурс краси «Міс університету»           

(рис. 2.13). 
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Рис. 2.13. Учасниці конкурсу краси «Міс університету – 2017» 
 
Популярним серед студентської молоді університету є Всеукраїнський 

студентський фестиваль естрадної пісні «Пісня буде поміж нас», фестивалі 
«Золота осінь» та «Шатун». 

З метою розвитку духовних цінностей, почуття патріотизму, національної 
свідомості, любові до українського народу в університеті щорічно проводиться 
«День вишиванки» (рис. 2.14). 

 

 
 

Рис. 2.14. Учасники Дня вишиванки 



Звіт ректора Національного університету водного господарства та 
природокористування про виконання умов контракту з МОН України 2017 

 

35 

 

 У 2016 році університет започаткував загальноміський спортивно-
масовий захід «Велопробіг», який успішно стартував і у 2017 році (рис. 2.15). 

 

 
 

Рис. 2.15. Учасники велопробігу 
  
 Щороку проводиться святковий захід для працівників університету 

«Різдвяна зустріч» (рис. 2.16) 
 

 
 

Рис. 2.16. Святковий захід «Різдвяна зустріч» 
 
 Вперше у цьому році в університеті стартував перший студентський 

хакатон (рис. 2.17).  
 24 години без перерви на сон, 72 ініціативних учасники, 16 волонтерів, 

команда з 12 організаторів, 28 досвідчених менторів, 13 чудових ідей та лише          
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5 переможців. Перший студентський хакатон – відкрив можливості для творчих 
команд перетворити свої найгеніальніші задуми та ідеї в перспективні проекти 
для оптимізації роботи університету. Основними напрямами потенційних 
проектів було визначено: ІТ-сферу, будівництво та архітектуру, інформативну 
сферу, маркетинг (зовнішній піар, рекламна кампанія), стратегію розвитку 
університету, еvent-сферу, сферу дозвілля, соціально-побутову сферу, 
навчально-виховний процес. 

 

 
 

Рис. 2.17. Перший студентський хакатон 
 

 Упродовж 2017 року в університеті проведено понад 160 різнопланових 

культурно-мистецьких заходів – це святкові концерти, тематичні вечори, 

благодійні концерти для бійців АТО та дітей переселенців, освячення пасок 

для воїнів АТО, вечори-зустрічі, фестивалі та конкурси, урочистості 

«Посвята в студенти», «Дні відкритих дверей», «День працівників науки», 

«День Європи», чемпіонат відкритої «Ліги-сміху НУВГП», мистецький 

конкурс з числа першокурсників «Золота осінь», Всеукраїнський 

студентський фестиваль естрадної пісні «Пісня буде поміж нас», 

Міжнародний фестиваль СТЕМів «Шалантух», урочисті заходи в рамках 

святкування Міжнародного дня студентів, вечір-вшанування загиблих в 

битві під Крутами, вечори, присвячені великому Кобзарю Т.Г. Шевченку,  

«День вишиванки», «Велопробіг-2017», урочисті заходи «Вручення дипломів», 

«Бал магістрів» та інші, у яких брали участь понад 1100 учасників. 
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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 підготовче відділення. 

Динаміку роботи підготовчого відділення відображено на рисунку 3.1. 

 

 
 

Рис. 3.1. Динаміка роботи підготовчого відділення 

 

Вступній кампанії 2017 року передувала значна профорієнтаційна робота, 

що проводилась відповідно до листа-погодження управління освіти і науки 

Рівненської обласної державної адміністрації. 

Викладачі університету постійно брали участь у профорієнтаційних 

заходах, які організовували районні, міські та обласні служби зайнятості 

населення для випускників навчальних закладів. На Ярмарках професій 

працювали консульт-пункти університету, на яких викладачі ознайомлювали 

випускників загальноосвітніх закладів з особливостями вступної кампанії 2017, 

Правилами прийому до університету, спеціальностями університету, умовами 

проживання та дозвілля наших студентів.  

Відповідно до наказів складалися графіки відряджень викладачів у 

навчальні заклади. 
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Кожен профорієнтаційний захід орієнтувався на майбутнього вступника, 

враховуючи його вік, наявність освіти, здібності, зайнятість, бажання здобути 

ту чи іншу спеціальність та інше. 

Профорієнтаційною роботою були охоплені практично всі навчальні 

заклади Рівненської області та найбільші профільні навчальні заклади 

Волинської, Львівської, Житомирської, Хмельницької, Київської, 

Тернопільської, Закарпатської областей. Здійснено понад                                    

120 профорієнтаційних виїздів викладачів університету у навчальні заклади 

різних регіонів України.  

На базі університету проведено Дні відкритих дверей у грудні 2016 року 

та травні 2017 року. Під час цих заходів університет відвідали близько                 

600 абітурієнтів та їхніх батьків. 

Всі заходи, які проводилися в рамках Днів відкритих дверей, 

висвітлювалися у соціальних мережах та на сайті університету. 

Значна профорієнтаційна робота проводилась у соціальних мережах: 

розміщувалась інформація про заходи, які проводились в університету на сайті 

університету та у facebook; створені сторінки відділів та кафедр у соціальних 

мережах, наповнено інформацією профорієнтаційного характеру Wikiситет: 

розміщена інформація про навчально-наукові інститути, відділи, кафедри, 

довідники абітурієнтів (бакалавр, магістр). 

Проводилось активне електронне листування щодо вступу на окремі 

спеціальності, зокрема у навчально-науковому інституті права створено 

електронний аккаунт для спілкування з потенційними абітурієнтами. З нього 

абітурієнтам відправлялись листи із профорієнтаційною і рекламною 

інформацією про університет та умови вступу у 2017 році. 

На базі навчально-наукових інститутів університету постійно 

проводилися профорієнтаційні заходи, екскурсії, консультації для випускників 

шкіл та їх батьків. 

Яскравий та позитивний резонанс серед учнівської молоді викликала 

робота Відкритого шкільного університету, що розпочав цьогоріч свою роботу. 

Більше 100 дітей шкільного віку відвідали заняття з 10 дисциплін (рис. 3.2). 
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Рис. 3.2. Заняття у Відкритому шкільному університеті 

 

З метою отримання найповнішої інформації про університет, 

спеціальності, особливості вступної кампанії, правил прийому до 

Національного університету водного господарства та природокористування 

розроблено сторінку для абітурієнтів start@nuwm.edu.ua.  

У цьому навчальному році започатковано проведення спільних дискусій 

із керівництвом навчальних закладів м. Рівного та Рівненської області, що 

стосуються питань розвитку освіти, співпраці між навчальними закладами, 

проведення спільних заходів із загальноосвітніми закладами, можливості 

використання матеріально-технічної бази університету для проведення заходів 

зі школярами. 

Підписані спільні плани кафедр та загальноосвітніх закладів міста 

Рівного щодо проведення профорієнтаційних заходів зі школярами на базі 

університету та у ЗОШ. 

Проведено І Всеукраїнську науково-практичну конференцію 

«Університет і школа: перспективи співпраці». До участі у конференції були 

запрошені педагогічні, управлінські та науково-педагогічні працівники, які 

мають досвід співпраці між ЗОШ та ЗВО. У роботі конференції взяли участь 

більше 50 науковців, вчителів-практиків та керівників навчальних закладів. 

У березні 2017 року працівниками кафедри здоров’я людини і фізичної 

реабілітації проведено науково-методичну конференцію для учнів 

mailto:start@nuwm.edu.ua
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загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів Рівненської області на тему «Шляхи 

збереження і зміцнення здоров’я». До конференції долучилось більше 60-ти 

учнів різних вікових груп, навчальних класів та шкіл міста та області. 

Проведено цикл профорієнтаційних бесід з вчителями, слухачами курсів 

підвищення кваліфікації Рівненського обласного інституту післядипломної 

педагогічної освіти. 

Організовані постійно діючі інформаційні куточки у ЗОШ міст Рівне, 

Шепетівка, Нетішин, Ізяслав, Славута, Вараш, Дубровиця, Сарни, смт Зарічне, 

Володимирець, Рокитне та ін. 

Проведено обласний конкурсу з ІТ серед учнів та студентсько-учнівської 

олімпіади з програмування. 

Організовано профорієнтаційні заходи у закладах І-ІІ рівнів акредитації, 

зокрема: Червоноградському гірничо-економічному коледжі, Рівненському 

економіко-технологічному коледжі, Рівненському державному аграрному 

коледжі, Технічному коледжі, Рівненському коледжі економіки та бізнесу, 

Млинівському аграрному коледжі, Березнівському лісотехнічному коледжі, 

Рівненському кооперативному економіко-правовому коледжі; Бурштинському 

енергетичному коледжі Івано-Франківського національного технічного 

університету нафти і газу, Житомирському агротехнічному коледжі; Новоград-

Волинському промислово-економічному технікумі; Екологічному 

політехнікумі Львівського державного аграрного університету, Львівському 

державному техніко-економічному коледжі, Кам’янець-Подільському коледжі 

будівництва, архітектури та дизайну, Вищому професійному училищі № 4         

м. Камінь-Каширський, Вищому професійному училищі № 29                                     

м. Володимирець, Любешівському технічному коледжі, Камінь-Каширському 

коледжі, Надвірнянському коледжі, Костопільському будівельно-

технологічному коледжі та ін. 

Науково-педагогічними працівниками університету проведені бінарні 

уроки на тему: «Особливості визначення і нарахування заробітної плати 

працівників» (Рівненський коледж економіки та бізнесу), «Фінансовий облік та 

аудит в умовах ринку. Організація та методологія ведення звітності, її 

використання для аудиту та аналізу господарської діяльності підприємств» 

(Рівненський коледж економіки та бізнесу), «Особливості нарахування і 

оподаткування заробітної плати працівників» (Технічний коледж) та ін. 

Викладачами університету здійснювалось керівництво науково-

дослідними роботами по лінії Малої академії наук. Підготовлені до участі в 

наукових конференціях учні випускних класів загальноосвітніх шкіл м. Рівне та 

регіону.  

До профорієнтаційної роботи залучались студенти, які проходили 

переддипломну та виробничі практики у водогосподарських організаціях 

України (містах Київ, Запоріжжя, Харків та інші). 
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З 20 червня по 22 липня організовано роботу волонтерської групи 

студентів у консультпунктах приймальної комісії. Студенти надавали 

інформацію про спеціальності, перелік ЗНО, терміни вступної кампанії, 

направляли абітурієнтів до приймальної комісії університету. 

Підготовці до роботи приймальної комісії та проведення вступної 

кампанії 2017 року передував наказ ректора «Про склад приймальної комісії» за 

№ 710 від 19 грудня 2016 року, у якому чітко сформульовані завдання 

керівникам всіх підрозділів, які залучаються до проведення вступної кампанії.  

Правила прийому на навчання до університету були затверджені 

рішенням Вченої ради університету 13 грудня 2016 року. 

Для роботи приймальної комісії в поточному році розроблені у 

визначений термін також інші локальні нормативні документи:  

- «План роботи приймальної комісії Національного університету водного 

господарства та природокористування на 2017 рік»;  

- «Положення про приймальну комісію Національного університету 

водного господарства та природокористування»;  

- «Положення про організацію вступних випробувань у Національному 

університеті водного господарства та природокористування у 2017 році»;  

- «Положення про прийом, проведення співбесід (вступних випробувань) 

та організації проведення конкурсу для іноземців та осіб без 

громадянства»; 

- «Положення про апеляційну комісію Національного університету 

водного господарства та природокористування на 2017 рік»;  

- «Положення про порядок зарахування на заочні (дистанційні) курси 

випускників і студентів випускних курсів навчальних закладів І і ІІ рівня 

акредитації для підготовки до вступу до НУВГП»; 

- «Положення про організацію прийому на навчання до Національного 

університету водного господарства та природокористування за ступенем 

«Магістр»; 

- «Положення про переведення студентів, які навчаються за кошти 

фізичних (юридичних) осіб на вакантні місця  державного замовлення». 

У 2017 році оновлено всі програми вступних випробувань та творчих 

конкурсів, які розміщено на сайті університету. 

Відповідно до плану роботи були своєчасно сформовані відбіркові, 

предметні, фахові атестаційні та апеляційна комісії.  

Своєчасно сформовані і погоджені у МОН України «Пропозиції  щодо 

мінімальних та максимальних обсягів державного замовлення в 2017 році на 

підготовку фахівців ступеня бакалавра на основі повної загальної середньої 

освіти» та «Конкурсні пропозиції для здобуття ступеня магістра на основі 

ступеня бакалавра на місця державного замовлення в 2017 році». 

Університетом були подані всі необхідні документи до державного 

підприємства «Інфоресурс» для підключення університету до Єдиної державної 
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електронної бази з питань освіти під час вступної компанії. Сформовані в 

електронній базі всі конкурсні пропозиції на вступ відповідно до ліцензії та 

Правил прийому на навчання.   

На період вступної кампанії було створено при приймальній комісії 

консультаційні пункти для допомоги вступникам у створенні електронного 

кабінету та подачі вступниками заяв до ЗВО України. 

Результати вступної кампанії 

Прийом за ступенем «Бакалавр» 

Проведена вищезазначена попередня робота із вступниками дозволила 

університету отримати 10550 заяв на вступ за всіма освітніми рівнями, та      

3017 нових студентів, 1818 із яких це денна форма навчання (рис. 3.3). 

 

 
 

Рис. 3.3. Результати прийому за ступенем «Бакалавр» 

 

У 2017 році ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс для 

здобуття ступеня бакалавра за денною формою навчання становив 2395 осіб. За 

результатами широкого конкурсу та на фіксовані місця державного замовлення 

за денною формою навчання до університету було зараховано 748 осіб (із них 

522 особи вступили на основі повної загальної середньої освіти, 226 осіб на 

основі диплома молодшого спеціаліста). На місця, що фінансуються за рахунок 

коштів фізичних або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра за денною 

формою навчання, було зараховано 345 осіб (рис. 3.4).  
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Рис. 3.4. Зарахування на перший курс ступеня «Бакалавр»                                     

денної форми навчання 

Ліцензований обсяг прийому студентів на перший курс для здобуття 

ступеня бакалавра за заочною формою навчання становив 1770 осіб. За 

результатами широкого конкурсу та на фіксовані місця державного замовлення 

за заочною формою навчання до університету було зараховано 104 особи (із 

них 63 особи вступили на основі повної загальної середньої освіти, 41 особа – 

на основі диплома молодшого спеціаліста). На місця, що фінансуються за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб для здобуття ступеня бакалавра 

за заочною формою навчання, було зараховано 396 осіб (рис. 3.5). 
 

 
 

Рис. 3.5. Зарахування на перший курс ступеня «Бакалавр»                                     
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Порівняно з 2016 роком кількість місць державного замовлення при 

вступі на основі повної загальної середньої освіти на денну форму навчання, які 

вибороли для нашого університету вступники за результатами широкого 

конкурсу, зросла на 90 місць, що насамперед свідчить про високий рівень 

нашого університету для вступників. Однак, слід відзначити, що у 2017 році 

Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів при вступі на 

основі повної загальної середньої освіти було передбачено ряд коефіцієнтів, які 

давали можливість вступникам, що вступали на спеціальності із переліку тих, 

які відносяться до пріоритетних для розвитку економіки країни, а також для 

вступників, що проживають та навчаються на території сільських населених 

пунктів, суттєво збільшити свій конкурсний бал.  

Також на конкурсний бал мав вплив так званий «регіональний» 

коефіцієнт, який залежав від області, де розташований навчальний заклад (для 

нашого університету він становив 1,02). Завдяки цьому коефіцієнту до нашого 

університету було зараховано 56 осіб. 

Також одним із заходів, що дав можливість збільшити набір до 

університету на перший курс для здобуття ступеня бакалавра на основі повної 

загальної середньої освіти, було проведення Всеукраїнської олімпіади НУВГП 

для професійної орієнтації вступників. Учасники олімпіади за результатами її 

проведення отримували 20 балів до одного із предметів ЗНО. Слід відзначити, 

що в цілому до ВНЗ України на місця державного замовлення зараховано       

575 учасників таких олімпіад, зокрема в нашому університеті їх на місця 

державного замовлення зараховано 82 особи (рис. 3.6). 

 

 
 

Рис. 3.6. Результати зарахування на місця за кошти державного бюджету  
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Загалом до університету на навчання за ступенем бакалавр зараховано 

1590 осіб. Із них: 1093 особи – на денну форму навчання (у тому числі             

751 особа – на 1 курс на основі повної загальної середньої освіти, 342 особи – 

на основі диплома молодшого спеціаліста на перший курс зі скороченим 

строком навчання, а також на другий (третій) курси); 497 осіб на заочну форму 

навчання (у тому числі 128 осіб – на основі повної загальної середньої освіти, 

369 осіб – на основі диплома молодшого спеціаліста на перший курс зі 

скороченим строком навчання, а також на другий (третій) курси).  

У 2017 році зараховано 702 вступники на основі диплома молодшого 

спеціаліста для здобуття ступеня бакалавра, у тому числі: 134 випускники  

Технічного коледжу НУВГП, 87 – Рівненського автотранспортного коледжу 

НУВГП, 69 – Рівненського коледжу НУБіП України, 52 – Червоноградського 

гірничо-економічного коледжу, 32 – Рівненського економіко-технологічного 

коледжу НУВГП, 29 – Рівненського державного медичного коледжу,                        

23 – Рівненського коледжу економіки та бізнесу, 22 – Костопільського 

будівельно-технологічного коледжу НУВГП, 19 – ВПУ № 1 м. Рівне,                           

16 – Мирогощанського аграрного коледжу. ТОП 10 коледжів відображений на 

рисунку 3.7. В основному це навчальні заклади, що розташовані на території 

Рівненської області. Решта (32 %) вступників зараховано із навчальних 

закладів, що розташовані на території інших областей України. 

 

 
 

Рис. 3.7. ТОП-10 коледжів 
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Географія вступників: 71 % вступників як денної, так і заочної форм 

навчання, які подали заяви на вступ до університету, – це жителі м. Рівне та 

Рівненської області, 8% – представляють Хмельницьку область,                                 

7% – Волинську, 5% – Житомирську, 4% – Тернопільську, 3 % – Львівську. З 

інших областей – від 1 до 4 абітурієнтів (близько 2%). 

 Крім того, у 2017 році для здобуття ступеня бакалавра до університету 

було зараховано 16 громадян інших держав. 

 

Прийом за ступенем «Магістр» 

Обсяг державного замовлення на підготовку фахівців за ступенем 

«Магістр» становив за денною формою навчання 420 місць (у тому числі                

375 місць за освітньо-професійною та 45 місць за освітньо-науковою 

програмою підготовки). Обсяг державного замовлення на підготовку магістрів 

за заочною формою навчання становив 65 місць (рис. 3.8). 

 

 
 

Рис. 3.8. Обсяги держзамовлення на підготовку магістрів 

 

Всього до університету для здобуття ступеня магістра зараховано                 

1427 осіб, із них: 485 осіб на місця державного замовлення (у тому числі за 

денною формою навчання – 420 осіб, за заочною – 65 осіб), 942 особи за 

рахунок коштів фізичних або юридичних осіб (у тому числі за денною формою 

навчання – 305 осіб, за заочною – 637 осіб) (рис. 3.9).  
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Рис. 3.9. Результати зарахування для здобуття ступеня магістра 

 

Доведені Міністерством освіти і науки України обсяги прийому за 

державним замовленням для підготовки магістрів виконано в повному обсязі. У 

зв’язку з тим, що Умовами прийому на навчання до вищих навчальних закладів 

у 2017 році не передбачено особливих умов вступу для здобуття ступеня 

магістра для певних категорій вступників, додатково за зверненнями 

університету на підставі рішення Конкурсної комісії МОН України з відбору 

виконавців державного замовлення на підготовку фахівців, наукових, науково-

педагогічних та робітничих кадрів, підвищення кваліфікації та перепідготовку 

кадрів університет додатково отримав 22 місця державного замовлення на 

підготовку магістрів (у тому числі 17 місць за денною формою навчання і          

5 місць за заочною формою навчання).  

Виконання обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у 2017 

році представлені в табл. 3.1. 
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Таблиця 3.1 

Виконання обсягів державного замовлення на підготовку фахівців у 2017 році 

 

 
 

4. Підготовка наукових, науково-педагогічних кадрів  

вищої кваліфікації та дотримання положень законодавства  

при прийнятті на роботу науково-педагогічних працівників  
 

Станом на 31.12.2017 року в університеті працюють                                       

1470 працівників. Навчальний процес забезпечують 637 штатних науково-

педагогічних працівників, серед яких доктори наук, професори та кандидати 

наук, доценти. Інформацію про кількісний та якісний склад науково-

педагогічних працівників наведено в таблиці 4.1. 

Таблиця 4.1 

Кількісний та якісний склад науково-педагогічних працівників 
 

№ з/п Категорії працівників Кількість, осіб  

1 Усі категорії працівників 1470 

2 
Штатні науково-педагогічні працівники, 

у тому числі: 

637 

3 доктори наук 29 

4 професори 55 

5 кандидати наук  389 

6 доценти 276 
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 Упродовж звітного періоду до університету на роботу було прийнято               

364 працівники, звільнено – 350 працівників. 

 Прийом на роботу науково-педагогічних працівників в університеті 

проводиться відповідно до Закону України «Про вищу освіту», «Порядку 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників в Національному університеті водного господарства 

та природокористування та укладання з ними трудових договорів (контрактів)», 

затвердженого рішенням вченої ради НУВГП 29.04.2016, протокол № 4, 

введеного в дію наказом ректора НУВГП від 05.05.2016 № 223 та «Порядку 

проведення конкурсного відбору при заміщенні вакантних посад директорів 

навчально-наукових інститутів/інститутів/, коледжів, Наукової бібліотеки в 

Національному університеті водного господарства та природокористування й 

укладання з ними трудових договорів (контрактів)», затвердженого рішенням 

вченої ради НУВГП 13.12.2016, протокол № 11, введеного в дію наказом 

ректора НУВГП від 14.12.2016 № 699 на основі конкурсного відбору. 

 У червні 2017 року в університеті був проведений конкурсний відбір на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників, а саме: 

директора навчально-наукового інституту агроекології та землеустрою, 

завідувачів кафедр, професорів. За підсумками проведеного конкурсу подано:    

1 заяву на заміщення вакантної посади директора навчально-наукового 

інституту агроекології та землеустрою та прийнято претендента на посаду, як 

обраного за конкурсом; подано 8 заяв претендентами на заміщення вакантних 

посад завідувачів кафедр, обрано за конкурсом – 6 претендентів; подано 3 заяви 

претендентами на заміщення вакантних посад професорів, обрано за     

конкурсом – 3 претенденти. 

У грудні 2017 року в університеті був проведений конкурсний відбір на 

заміщення вакантних посад науково-педагогічних працівників. За підсумками 

проведеного конкурсу подано 4 заяви на заміщення вакантних посад 

завідувачів кафедр, обрано за конкурсом – 3; подано 5 заяв на заміщення 

вакантних посад професорів, обрано за конкурсом – 5; подано 74 заяви на 

заміщення вакантних посад доцентів, обрано за конкурсом – 62; подано               

42 заяви на заміщення вакантних посад старших викладачів, обрано за 

конкурсом – 33; подано 2 заяви на заміщення вакантних посад асистентів, 

обрано за конкурсом – 2. 

 Один працівник університету нагороджений Почесною грамотою Кабінету 

Міністрів України, сім працівників нагороджені відомчими відзнаками 

Міністерства освіти і науки України; 20 працівників – нагороджені Почесними 

грамотами Національного університету водного господарства та 

природокористування. 

 В університеті у полі постійної уваги перебувають питання підготовки 

науково-педагогічних кадрів вищої кваліфікації.  
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За підсумками року в університеті захищено 3 докторські дисертації. 

Інформацію про захист докторських дисертацій наведено в таблиці 4.2. 

Таблиця 4.2 

Інформація про захист докторських дисертацій 
 

 
 

У 2017 році 18 співробітників університету захистили кандидатські 

дисертації у різних галузях науки, а саме: 

 технічні – 5; 

 економічні – 11; 

 педагогічні – 1; 

 фізична культура, фізичне виховання різних груп населення – 1. 

Станом на 31.12.2017 р. в університеті навчаються 117 аспірантів та          

5 докторантів. 

За 19 науковими спеціальностями в аспірантурі університету навчається 

58 аспірантів (табл. 4.3) та 1 докторант, з них: 

-   за рахунок держбюджету з відривом від виробництва – 23 аспіранти, 

без відриву від виробництва – 10; 

-   за контрактом на умовах повного відшкодування коштів за навчання – 

22 аспіранти; 

-   2 іноземних аспіранти. 
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Таблиця 4.3 

Навчання в аспірантурі за науковими спеціальностями 

 

Шифр спеціальності 

підготовки 

З відривом 

від 

виробництва 

Без відриву 

від 

виробництва 

Іноземні 
За 

контрактом 
Всього 

01.05.02 математичне 

моделювання та обчислювальні 

методи 
1 1 0 4 6 

03.00.16 екологія 1 2 0 0 3 

05.11.13 прилади і методи 

контролю та визначення складу 

речовин 
0 0 0 1 1 

05.15.09 геотехнічна і гірнича 

механіка 
1 0 0 0 1 

05.23.01 будівельні 

конструкції, будівлі та споруди 
1 0 0 0 1 

05.23.04 водопостачання, 

каналізація 
2 0 0 0 2 

05.23.05 будівельні матеріали 

та вироби 
2 0 0 0 2 

05.23.16 гідравліка та 

інженерна гідрологія 
1 3 0 3 7 

05.24.01 геодезія, 

фотограмметрія та картографія 
1 0 0 0 1 

05.24.04 кадастр та моніторинг 

земель 
1 0 0 0 1 

06.01.02 сільськогосподарські 

меліорації 
2 1 0 1 4 

06.01.03 агрогрунтознавство і 

агрофізика 
1 1 0 0 2 

06.01.04 агрохімія 0 1 0 0 1 

08.00.03 економіка та 

управління національним 

господарством 
2 0 2 3 7 

08.00.04 економіка та 

управління підприємствами 
1 0 0 5 6 

08.00.06 економіка 

природокористування і охорони 

навколишнього середовища 
4 0 0 0 4 

08.00.09 бухгалтерський облік, 

аналіз і аудит 
0 0 0 1 1 

13.00.04 теорія і методика 

професійної освіти 
0 1 0 3 4 

18.00.01 теорія архітектури, 

реставрація пам’яток 

архітектури 
2 0 0 1 3 
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За 7 освітньо-науковими спеціальностями навчається 46 аспірантів             

(табл. 4.4) та 4 докторанти, з них: 

-   за рахунок держбюджету на денній формі навчання – 16 аспірантів, на 

вечірній – 11; 

-   за контрактом на умовах повного відшкодування коштів за навчання – 

19 аспірантів. 

Таблиця 4.4 

Навчання в аспірантурі за освітньо-науковими спеціальностями 

 

Шифр та назва 

спеціальності 

Прийом до аспірантури Навчаються в 

аспірантурі, 

всього осіб 
Денна форма Вечірня форма За контрактом 

2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 2016 р. 2017 р. 2017 р. 

051 Економіка 2 2 2 2 3 6 17 

075 Маркетинг 0 1 1 0 0 1 3 

122 Комп’ютерні 

науки  

0 1 2 0 0 4 7 

133 Галузеве 

машинобудування 

0 0 0 0 0 0 0 

191 Архітектура та 

містобудування 

2 1 0 0 0 1 3 

192 Будівництво та 

цивільна інженерія 

2 1 2 0 1 2 8 

201 Агрономія 1 3 2 1 0 1 8 

Всього 7 9 9 3 4 15 46 

 

Цільовим призначення для університету за рахунок держбюджету в інших 

закладах вищої освіти та наукових закладах навчаються у докторантурі              

5 науково-педагогічних працівників та в аспірантурі – 3 науково-педагогічні 

працівники. 

Станом на 31 грудня 2017 року університет має наступні 7 ліцензій на на 

провадження освітньої діяльності з підготовки здобувачів вищої освіти 

третього (освітньо-наукового) рівня. Інформацію за спеціальностями наведено 

у табл. 4.5. 

Таблиця 4.5 

Інформація про отримані університетом ліцензії на провадження освітньої 

діяльності у сфері вищої освіти підготовки здобувачів вищої освіти третього 

освітньо-наукового рівня доктора філософії 

 

№ 

з/п 
Код та найменування спеціальності Ліцензійний обсяг 

1 051 Економіка 20 

2 075 Маркетинг 20 

3 122 Комп’ютерні науки  20 
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Продовження табл. 4.5 

4 133 Галузеве машинобудування 10 

5 191 Архітектура та містобудування 10 

6 192 Будівництво та цивільна інженерія 30 

7 201 Агрономія 10 

 

В університеті розроблено та затверджено вченою радою Положення про 

підготовку здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії з використанням 

технологій дистанційного навчання.  

Використання у навчальному процесі дистанційної форми навчання 

дозволило об’єднати очну та заочну форми навчання в одну, при викладанні 

загальних дисциплін та організації лекцій в режимі відеоконференцій. 

Розміщення лекцій (тексти, презентації, відеозаписи) на веб-сторінці 

навчально-наукового інституту заочно-дистанційного навчання надає 

можливість аспірантам постійно з ними працювати у зручний для них час, а 

також створює можливість їх повторного перегляду, що значно покращує 

засвоєння навчального матеріалу. 

Розроблено гнучкий розклад занять, у якому аудиторні заняття   

поєднуються з дистанційними заняттями. Застосування системи Moodle 

дозволило з точністю до хвилини моніторити роботу аспірантів з тими чи 

іншими начальними дисциплінами, що позитивно корелюється з їх успішністю. 

У цьому році у зв’язку із введенням у дію МОН України «Порядку 

присвоєння вчених звань науковим і науково-педагогічним працівникам» лише 

одному науково-педагогічному працівнику університету Якимчук Аліні 

Юріївні було присвоєно вчене звання професора кафедри державного 

управління, документознавства та інформаційної діяльності. 

Порівняльний аналіз присвоєння вчених звань науково-педагогічним 

працівникам університету впродовж 2013 – 2017 рр. представлено на рис. 4.1. 
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Рис. 4.1. Порівняльний аналіз присвоєння вчених звань науково-

педагогічним працівникам університету впродовж 2013 – 2017 рр. 
 

В університеті функціонує 6 спеціалізованих вчених рад із захисту 

дисертаційних робіт, у тому числі: 

Д 47.104.01 по захисту докторських (кандидатських) дисертацій за 

спеціальностями:  

- 06.01.02 – сільськогосподарські меліорації (технічні науки); 

- 05.23.04 – водопостачання, каналізація; 

- 05.23.16 – гідравліка та інженерна гідрологія. 

К 47.104.03 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 

- 08.00. 03 – економіка та управління національним господарством; 

- 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього 

середовища. 

К 47.104.05 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальністю 

06.01.03 – агрогрунтознавство і агрофізика. 

К 47.104.06 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 

- 05.23.01 – будівельні конструкції, будівлі та споруди; 

- 05.23.05 – будівельні матеріали та вироби. 

К 47.104.07 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 

-  08.00. 04 – економіка та управління підприємствами (за видами 

економічної діяльності); 

- 08.00.09 – бухгалтерський облік, аналіз та аудит (за видами економічної 

діяльності). 

К 47.104.08 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями: 

- 13.00.04 – теорія та методика професійної освіти. 
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Порівняльний аналіз роботи спеціалізованих вчених рад наведено у         

табл. 4.6. 

Таблиця 4.6 

Інформація про роботу спеціалізованих вчених рад 

 

 
 

 

5. Підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників  

університету та перепідготовка кадрів 
 

Підвищення кваліфікації викладачів за різними формами проводилось 

відповідно до Положення про підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників НУВГП.   

Понад 100 викладачів стали слухачами школи-семінару «Використання 

сучасних інформаційно-комунікативних технологій у підготовці фахівця». За 

підсумками навчання розглянули 14 актуальних тем, виконували домашні 

завдання, написали випускну роботу та отримали сертифікат університету або 

свідоцтво про підвищення кваліфікації державного зразка.  

Кількісні показники підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників наведено в табл. 5.1, у тому числі стажування за кордоном 

представлено у табл. 5.2. 
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Таблиця 5.1 

Показники підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 
 

Назва ННІ Всього 

Кількість НПП, 

які пройшли підвищення 

кваліфікації 
Стажува-

ння за 

кордоном 

Кількість викладачів, які 

отримали ІІ вищу освіту 

Всього 
в ІПО 

НУВГП 

в 

інших 

ЗВО 

Всього 
в ІПО 

НУВГП 

в 

інших 

ЗВО 

1 3 5 6 7 8 9 10 11 

ННІ будівництва та 

архітектури 8 3 2 1 2 1 0 1 

ННІ агроекології та 

землеустрою 23 11 6 5 10 1 0 1 

ННІ економіки  

та менеджменту 49 39 9 30 7 0 0 0 

ННІ права 6 4 2 2 0 2 0 2 

НН механічний 

інститут 10 8 8 0 2 0 0 0 

ННІ автоматики, 

кібернетики та 

обчислювальної 

техніки 12 3 1 2 6 0 0 0 

ННІ водного 

господарства та 

природо- 

облаштування 14 11 11 0 3 0 0 0 

Каф. фізичного 

виховання 1 0 0 0 1 0 0 0 

Всього: 114 79 39 40 31 4 0 4 
 

Таблиця 5.2 

Стажування науково-педагогічних працівників за кордоном 

Назва закладу освіти 
Кількість осіб, які 

пройшли стажування 
Міжнародний інститут інновацій "Освіта-Наука-Розвиток" (м. Варшава, 

Польща) 5 

Краківський сільськогосподарський ун-т (м. Краків, Польща) 2 
Швейцарський федеральний інститут водної  науки і техніки 

(Швейцарія) 1 

Люблінська політехніка (м. Люблін, Польща) 12 
Університет прикладник наук Weihenstephan-Triesdorf (м. Тріздорф, 

Німеччина) 2 
Академія фізичного виховання та спорту ім. Єнджея Снядецького              

(м. Гданськ, Польща) 1 
Вища суспільно-природнича школа імені Вінцента Поля (м. Люблін, 

Польща) 6 

Університет Кардинала Стефана Вишиньського (м. Варшава, Польща)  1 
Варшавський університет природничих наук SGGW (м. Варшава, 

Польща) 1 
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У поточному році значну роботу з перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців для галузей економіки регіону та України виконав 

Інститут післядипломної освіти (ІПО).  
Навчальний процес в інституті забезпечують 127 викладачів. Серед них: 

25 – професори або доктори наук, 53 – доценти, кандидати наук, 49 – старші 

викладачі. 

Станом на 31.12.2017 року навчається – 507 осіб, в тому числі: 

- денна форма навчання – 5 осіб; 

- заочна форма навчання – 502 особи (магістри – 338 особи, бакалаври –             

164 особи). 

Уперше в Інституті післядипломної освіти розпочато навчання з фахової 

підготовки керівників ОСББ за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр», 

освітньою програмою «Управління багатоквартирним будинком (групою 

будинків)», спеціальністю 192 «Будівництво та цивільна інженерія». До складу 

студентів заочної форми навчання зараховано 30 голів ОСББ міста Рівне за 

відповідною освітньою програмою. 

Станом на 31.12.2017 в Інституті післядипломної освіти пройшли  

короткострокове і довготривале підвищення кваліфікації та отримали додаткові 

освітні послуги – 1261 особа, у тому числі:  

- підвищення кваліфікації сертифікованих інженерів-землевпорядників 

та інженерів-геодезистів – 152 особи; 

- навчання спеціалістів з питань здійснення та організації закупівель – 

15 осіб; 

- підвищення кваліфікації викладачів – 111 осіб; 

- підвищення кваліфікації державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування з питань запобігання корупції – 905 осіб; 

- інші – 78 осіб. 

Основні замовники освітніх послуг: фізичні та юридичні особи; Головне 

управління Держгеокадастру, Національне агентство України з питань 

державної служби; Державна служба зайнятості населення; міські та обласні 

управління капітального будівництва; Ради голів  та спілки ОСББ;  гірничо-

збагачувальні та переробні комбінати; науково-дослідні та проектні інститути; 

ТОВ «Вирівський кар’єр»; ТОВ «Рівнестандарт»; інші акціонерні товариства та  

підприємства тощо. 
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6. Наукова і науково-технічна діяльність  

та міжнародне співробітництво 
 

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». 

 Пріоритетними напрямками наукової роботи є: 

– дослідження в галузі теорії стійкості розв’язків;  

– розробка математичних методів та систем моделювання;  

– енергоефективні та ресурсозберігаючі технології у гідротехніці, 

водному та сільському господарствах;  

– створення будівельних конструкцій, будівельних матеріалів, 

архітектурних форм та дизайнерського середовища;  

– проблеми економічної оцінки природно-ресурсного потенціалу та якості 

навколишнього природного середовища, раціонального природокористування в 

контексті сталого розвитку; 

– розробка технологій очищення води, відведення та очищення стічних 

вод.  

Основними джерелами фінансування науково-дослідної роботи 

університету є бюджетне фінансування, кошти замовників, грантові програми, 

міжнародне співробітництво, регіональні програми та ін.  

У 2017 році обсяг державного фінансування науково-дослідних робіт 

становив понад 2 млн грн. (рис. 6.1). 
 

 
Рис. 6.1. Обсяг фінансування НДР, що виконуються за рахунок 

Держбюджету України 
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Науковці університету у 2017 році взяли участь у конкурсі Міністерства 

освіти і науки  України на виконання науково-дослідних робіт молодих вчених, 

зокрема: 

- Волк Павло Павлович – «Раціональне природокористування природно-

техногенними ландшафтами зони Полісся в умовах зміни клімату»; 

- Якимчук Аліна Юріївна – «Інформаційне забезпечення управління 

еколого-економічною безпекою держави в умовах військово-політичної 

нестабільності»; 

- Пінчук Олег Леонідович – «Розробка інноваційних рішень забезпечення 

водної безпеки в межах річкових басейнів». 

Грицина Олександр Олексійович продовжує працювати за перехідною 

темою «Комплекс ресурсозберігаючих технологій з очищення стічних вод та 

використання тепла стічних вод цивільних та військових об’єктів». 

За кількістю науково-дослідних робіт молодих вчених, які виконуються за 

рахунок Державного бюджету України, університет входить до 15 кращих 

закладів вищої освіти України із 78, що мають фінансування за цим напрямом. 

Вперше науково-педагогічні працівники університету перемогли у 

конкурсному відборі науково-технічних проектів та отримали фінансування з 

Державного Фонду Фундаментальних досліджень України, зокрема: 

 Скрипчук Петро Михайлович спільно з Сквирською дослідною 

станцією органічного виробництва ІАП НААН – «Інформаційне забезпечення 

розвитку конкурентоспроможного органічного сільського господарства 

України в умовах євроінтеграції». Обсяг фінансування в 2017 році –                

160 тис. грн. 

 Рокочинський Анатолій Миколайович спільно з Інститутом водних 

проблем і меліорації НААН України – «Оцінка впливу змін клімату на 

вологозабезпечення рослин і розробка ГІС-системи управління зрошенням і 

водорегулюванням». Обсяг фінансування в 2017 році – 60 тис. грн. 

Вперше науково-педагогічні працівники університету взяли участь у 

конкурсі на виконання науково-дослідних робіт в системі Prozzorro, зокрема, 

завідувач кафедри теплогазопостачання, вентиляції та санітарної техніки Кізєєв 

Микола Дмитрович отримав фінансування на виконання науково-дослідних 

робіт: 

  «Аналіз вітчизняної нормативної бази та світового досвіду з питань 

розрахунку кількості теплової енергії, спожитої на опалення місць теплової 

енергії та розробка змін до Методики розрахунку кількості теплоти, спожитої 

на опалення місць загального користування багатоквартирних будинків».  

Замовник – Міністерство регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства України. Обсяг фінансування –                           

90 тис. грн.; 
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 «Технічне обстеження, оцінка технічного стану та паспортизація 

споруд та обладнання станції біологічної очистки стоків, розташованих за 

адресою: м. Маріуполь, с. Покровське, вул. Кузнецова, 46».  

Замовник – Комунальне підприємство «Маріупільське виробниче 

управління водопровідно-каналізаційного господарства». Обсяг фінансування – 

96 тис. грн. 

 Вперше у цьому році в університеті було оголошено та проведено 

відкритий конкурсу стартапів NUWEE CHALLENGE. Конкурс ставив мету 

виявити кращих фахівців у сфері інноваційних наукових розробок, сформувати 

спільноту висококваліфікованих кадрів в інженерно-технічній сфері, 

підтримувати і розвивати традиції проведення професійних конкурсів 

технічних спеціальностей, формувати інноваційні методи взаємодії фахівців 

університету, підприємств та професійних технічних навчальних закладів, 

створити майданчик взаємодії між підприємствами та фахівцями, які 

підтвердили рівень професійної майстерності з учасників Конкурсу. Обсяг 

фінансування конкурсу – 100 тис грн. 

 У фінал конкурсу вийшло 8 проектів.  

 Перемогли у відкритому конкурсі стартапів NUWEE CHALLENGE:  

  Клименко М.О., завідувач кафедра екології, технології захисту 

навколишнього середовища та лісового господарства, Статник І.І., доцент 

кафедра екології, технології захисту навколишнього середовища та лісового 

господарства з конкурсною роботою «Теоретичне обґрунтування і практична 

реалізація створення системи дистанційного моніторингу довкілля»; 

  Янчук Р.М., зафідувач кафедри геодезії та картографії,                 

Трохимець С.М., старший викладач кафедри геодезії та картографії,  

Прокопчук А.В., аспірант кафедри геодезії та картографії з конкурсною 

роботою «Застосування БПЛА в задачах моніторингу та оперативного 

картографування». 

У 2017 році обсяг госпдоговірних робіт, які виконувались науково-

педагогічними працівниками університету становить 1780,0 тис. грн.  

Порівняльний аналіз обсягів виконання науково-дослідних робіт, які 

виконуються за рахунок коштів замовників, наведено на рис. 6.2. 
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Рис. 6.2. Порівняльний аналіз обсягів виконання науково-дослідних робіт 

 

Основними замовниками науково-технічної продукції є: 

– ПАТ «Укргідроенерго»; 

– ТОВ «Укртрансрейл»; 

– ТОВ ПІІ «Ізотерм-С»; 

– Волинська філія НДІ Проектреконструкція; 

– ПАТ «Рівнеобленерго»; 

– ПАТ «Дікергофф-Цемент Україна»; 

– ТОФ БМУ «Промжитлобуд-1»; 

– ПАТ «Укргідропроект»; 

– РОВКП ВКГ «Рівнеоблводоканал»; 

– ТОВ «Бінат ЛТД»; 

– Управління житлово-комунального господарства виконавчого комітету 

Рівненської міської ради. 

На даний час одним із 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. У звітному 2017 році науковцями університету подано                      

69 заявок на отримання патентів України, отримано 77 патентів на корисну 

модель. 

Отримання охоронних документів на право інтелектуальної власності 

дозволяє не лише підтверджувати рівень інноваційної роботи, але і здійснювати 
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пошук потенційних замовників для впровадження результатів наукової 

діяльності.  

Університет забезпечує фінансування подачі заявки на отримання патенту 

та підтримання чинності патенту. 

Наступним напрямком наукової роботи, який підтверджує рівень 

наукових розробок університету, є публікація результатів розробок у 

вітчизняних та закордонних виданнях.  

Аналіз кількості публікацій науково-педагогічних працівників за               

2014 – 2017 рр. представлений на рис. 6.3.  

 

 
 

Рис. 6.3. Аналіз кількості публікацій науково-педагогічних працівників 

 

Слід відзначити збільшення публікацій у закордонних виданнях, зокрема 

тих, що входять до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science     

(рис. 6.4).  

 



Звіт ректора Національного університету водного господарства та 
природокористування про виконання умов контракту з МОН України 2017 

 

63 

 

 
 

Рис. 6.4. Кількість публікацій науково-педагогічних працівників у 

закордонних виданнях 
 

Так, у 2017 році опубліковано 45 наукових праць у виданнях, що входять 

до наукометричних баз даних SCOPUS та Web of Science, проти 39 у 2016 році. 

Крім цього, слід відзначити активну публікацію результатів наукової роботи 

науково-педагогічними працівниками університету у виданнях, які входять до 

бази даних Index Copernicus та в інших закордонних виданнях. Це свідчить про 

світове визнання наукової діяльності працівників нашого університету. 

Збільшення кількості таких публікацій є запорукою успіху університету. 

Вперше науково-педагогічні працівники університету перемогли у 

конкурсному відборі та отримують стипендію Верховної Ради України для 

найталановитіших молодих учених, зокрема: 

   Сафоник Андрій Петрович – д.т.н., професор кафедри автоматизації, 

електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій; 

 Маланчук Євгеній Зіновійович – д.т.н., професор кафедри 

автоматизації, електротехнічних та комп’ютерно-інтегрованих технологій. 

 Переможцями обласної премії молодим ученим за заслуги та досягнення 

в галузі фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних 

розробок стали Янчук Олександр Євгенович – кандидат технічних наук, доцент, 

завідувач кафедри геодезії та картографії та Шульган Роман Богданович – 

кандидат технічних наук, доцент кафедри землеустрою, кадастру, моніторингу 

земель та геоінформатики за роботу «Дослідження та обгрунтування методів 

геодезичного моніторингу й прогнозування розвитку територій з урахуванням 

їх функціональних особливостей». 
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Важливим для університету є участь у Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук, 

який щорічно проводиться Міністерством освіти і науки України.                       

У 2016-2017 навчальному році від університету до базових ЗВО було 

направлено 80 робіт, авторами яких стало 100 студентів. Переможцями визнано 

24 студенти університету (табл. 6.1). 

Таблиця 6.1 

Переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 
 Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

студента 

Назва галузі 

знань/наук, 

спеціальності 

напрямку конкурсу 

Науковий 

керівник(и) 

Курс,  

напрям 

підготовки/спеціальні

сть 

ДИПЛОМ І СТУПЕНЯ 

Козачук  

Роман  

Іванович 

група спеціальностей 

«Машинознавство» 

Серілко Л.С, 

доцент 

Серілко Д.Л., 

асистент 

5 курс,  

спеціальність «Галузеве 

машинобудування» 

Приступа  

Катерина  

Анатоліївна 

галузь науки 

«Бухгалтерський 

облік, аналіз та аудит» 

Зубілевич С.Я., 

професор 

6 курс (магістр),  

напрям підготовки 

«Облік і аудит» 

Яцюк  

Юлія 

Олександрівна 

за галуззю науки 

«Екологія та 

екологічна безпека»  

Клименко М.О., 

професор, 

завідувач кафедри 

3 курс, напрям 

підготовки «Екологія» 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ 

Гнесь  

Катерина  

Анатоліївна 

галузь науки 

«Транспорт» секція 

«Експлуатація та 

ремонт засобів 

транспорту» 

Стадник О.С., 

асистент 

4 курс,  

напрям підготовки 

«Автомобільний 

транспорт» 

Корнилюк  

Юрій  

Тарасович 

галузь науки 

«Транспорт» за 

спеціальністю 

«Машини для 

земляних, дорожніх і 

лісотехнічних робіт» 

Налобіна О.О., 

професор 

4 курс,  

напрям підготовки 

«Машинобудування» 

Морозько  

Оксана  

Василівна 

напрям «Маркетинг, 

управління 

персоналом та 

економіка праці» 

Мальчик М.В., 

професор, 

завідувач кафедри 

5 курс,  

напрям підготовки 

«Маркетинг» 

Оксенюк  

Роман  

Руславнович 

напрям «Гірництво»  
Васильчук О.Ю., 

старший викладач 

4 курс,  

напрям підготовки 

«Гірництво» 

Саяпіна  

Марія  

Олександрівна 

галузь технічних наук 

«Транспортні 

системи» 

Кристопчук М.Є., 

доцент, в.о. 

завідувача кафедри 

4 курс,  

напрям підготовки 

«Транспортні технології 

(на автомобільному 

транспорті)» 
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Продовження табл. 6.1 

Шабловський  

Антон  

Олегович  

з “Інформаційних 

технологій” 
Кутя В.М., доцент 

5 курс, спеціальність 

«Автоматизація  та 

комп’ютерно-

інтегровані технології»   

ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ 

Андріюк  

Олександр 

Михайлович 

галузь науки 

«Філософські науки» 

Матюх Т.М., 

старший викладач 

3 курс,  

напрям підготовки 

«Промислове та 

цивільне будівництво»  

Бойко  

Михайло  

Віталійович  

зі спеціальності 

"Інформатика та 

кібернетика" 

Бялик І.М., доцент 

5 курс, спеціальність  

«Прикладна 

математика» 

Васильчик  

Олексій  

Сергійович 

галузь наук 

«Будівництво та 

архітектура» 

Назаров С.М., 

доцент 

4 курс,  

напрям підготовки  

«Будівництво» 

Волошин  

Олег  

Володимирович 

напрям «Транспортні 

технології (за видами 

транспорту)» 

Тхорук Є.І., доцент 

4 курс,  

напрям підготовки 

«Транспортні 

технології  

(на автомобільному 

транспорті)» 

Денисюк  

Олександр  

Сергійович 

напрям «Транспортні 

технології (за видами 

транспорту)» 

Тхорук Є.І., доцент 

4 курс,  

напрям підготовки 

«Транспортні 

технології  

(на автомобільному 

транспорті)» 

Д’яченко  

Олег  

Вікторович  

зі спеціальності 

"Інформатика та 

кібернетика" 

Матус С.К., доцент  

3 курс,  

напрям підготовки 

«Автоматизація  та 

комп’ютерно-

інтегровані технології»  

Маркопольський 

Василь  

Олександрович  

зі спеціальності 

"Інформатика та 

кібернетика" 

Матус С.К., доцент  

5 курс, спеціальність 

«Автоматизація  та 

комп’ютерно-

інтегровані технології» 

Ковальчук  

Марина 

Володимирівна 

галузь наук  

«Нафтова та газова 

промисловість» 

Грицина О.О., 

доцент 

5 курс,  

спеціальність 

«Теплогазопостачання і 

вентиляція» 

Кусковець  

Олександр  

Сергійович 

галузь наук  

«Нафтова та газова 

промисловість» 

Грицина О.О., 

доцент 

4 курс,  

напрям підготовки  

«Будівництво» 

Корнійчук  

Тарас  

Сергійович  

зі спеціальності 

“Електричні машини і 

апарати” 

Гудть В.М., доцент 

3 курс,  

напрям підготовки 

«Електротехніка та 

електротехнології» 
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Продовження табл. 6.1 

Радуль  

Назарій  

Андрійович  

зі спеціальності 

“Електричні машини і 

апарати” 

Гудь В.М., доцент 

3 курс,  

напрям підготовки 

«Електротехніка та 

електротехнології» 

Порожняк 

Вікторія 

Олександрівна 

галузь наук 

«Управління 

проектами» 

Костюкевич Р.М., 

доцент 

5 курс, 

спеціальність 

«Менеджмент»   

Савіцький  

Тарас  

Степанович 

напрям «Гірництво» 

номінації «Розробка 

родовищ та 

видобування 

корисних копалин», 

«Підземна розробка 

родовищ корисних 

копалин» 

Заєць В.В., 

старший викладач 

4 курс,  

напрям підготовки 

«Гірництво» 

Туровська  

Анастасія  

Олегівна 

зі спеціальності 

«Менеджмент» 

Скрипчук П.М., 

професор 

4 курс,  

напрям підготовки 

«Менеджмент» 

Ярощук  

Вікторія  

В’ячеславівна  

напрям «Державне 

управління» 

Якимчук А.Ю., 

професор 

2 курс,  

напрям підготовки 

«Документознавство та 

інформаційна 

діяльність» 

 

Щороку студенти університету беруть участь і виборюють призові місця   

у конкурсах наукових робіт, що проводять різноманітні організації та фонди.  

 Так, до участі у стипендіальній програмі «Завтра. ua» фонду Віктора 

Пінчука від університету було подано 4 конкурсні роботи. Однією зі 100 

фіналістів конкурсного відбору програми «Завтра. ua» стала робота Ткачук 

Анни Валеріївни на тему: «Оцінювання якості життя молоді на основі 

експертних суджень». 

 У 2016-2017 н.р. студенти університету стали: 

- фіналістами Національного конкурсу відео-робіт «Фінансова 

грамотність», проведеного в рамках освітньої програми Центру «Розвиток 

КСВ», спрямованого на поширення базових знань про фінансову грамотність 

серед студентів (Лисачок Алла, Калетник Олександр); 

- учасниками конкурсу «Майбутнє туристичної галузі» від компанії 

Travel Professional Group (TPG), проведеного на базі кафедри країнознавства та 

туризму географічного факультету Київського національного університету 

імені Тараса Шевченка (роботи Єлизавети Геккель «Можливості та 

перспективи втілення концепції Greenways в Україні на прикладі Рівненської 

області» і Семена Семенова «Можливості і перспективи велотуризму на 

Рівненщині» були відзначені сертифікатом «За найкращу креативну ідею»); 
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- учасниками XI Міжнародної молодіжної науково-практичної 

конференції «Научный потенциал молодежи – будущему Беларуси!», яка була 

проведена на базі Поліського державного університету (Республіка Білорусь,    

м. Пінськ). Студенти Ярощук Вікторія, Косік Анастасія,   Хомич Оксана, 

Зарицька Ірина, Сковира Анастасія, Клімавичус Ярослав, Ляшук Аліна за 

результатами роботи конференції отримали дипломи І, ІІ та ІІІ ступенів; 

-  фіналістами інноваційного турніру «Best device for FAI», що проходив в 

м. Дніпро в Noosphere Engineering School (27.05.2017). До складу команди  

увійшли: Реут Д.Т., старший викладач кафедри автоматизації електротехнічних 

та комп'ютерно-інтеггрованих технологій; студенти − Кирийчук Ігор, Крищук 

Роман. 

 У звітному періоді в університеті відбулися Міжнародні та Всеукраїнські 

наукові конференції здобувачів вищої освіти та молодих учених (табл. 6.2). 

Таблиця 6.2 

Перелік науково-практичних конференцій здобувачів вищої освіти та молодих 

учених 

Назва конференції 
Термін 

проведення 

Міжнародна науково-практична конференція молодих науковців, 

аспірантів та студентів «Актуальні проблеми теорії і практики 

менеджменту в  контексті євроінтеграції» 

27-28 квітня  

2017 р. 

Всеукраїнська студентська конференція «Удосконалення 

конструкцій гідротехнічних споруд та методів їх розрахунків» 

4-5 травня 

2017 р. 

Круглий стіл «Актуальні напрями студентської науки» 
16 травня  

2017 р. 

Всеукраїнська студентська конференція «Меліорація 

сільськогосподарських земель в XXI столітті: науково-технічні 

та екологічні проблеми» 

16-18 травня 

2017 р 

Всеукраїнська студентська конференція 

«Людина у світі духовної культури» 

17 травня    

2017 р. 

Круглий стіл «Роль університетів в реформації українського 

суспільства» 

30 травня  

2017 р. 

ІІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Комп'ютерне моделювання та програмне забезпечення 

інформаційних систем і технологій»  (КМПЗ-2017) 

28-30 вересня 

2017 року 
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Міжнародна діяльність в університеті за звітний період здійснювалася 
за такими основними напрямками: 

  членство в міжнародних наукових організаціях; 

  співробітництво із зарубіжними ЗВО та компаніями; 

  візити делегацій іноземних держав та організацій; 

  ділові закордонні відрядження учасників освітнього процесу; 

  стажування та академічна мобільність; 

  підготовка фахівців для зарубіжних країн; 

  інтеграція університету у міжнародний Інтернет-простір. 

У 2017 році в університеті розроблена «Стратегія інтернаціоналізації 

Національного університету водного господарства та природокористування на 

період до 2020 року» та затверджена вченою радою університету (протокол     

№ 01 від 03.02.2017 р.). 

Системні складові даної стратегії міжнародної діяльності НУВГП є 

наступні: 

 міжнародна студентська та викладацька мобільність; 

 академічні обміни; 

 експорт освітніх послуг; 

 співпраця в галузі науково-дослідної роботи; 

 співпраця в галузі культури та спорту. 

У 2017 р. університет вступив до Євразійського союзу університетів та 

отримав відповідний сертифікат (рис. 6.5). EURAS – некомерційна міжнародна 

асоціація, яка розвиває співробітництво серед більш ніж 60 університетів 

Європи, Азії та Близького Сходу. Діяльність EURAS націлена на глобальний 

розвиток освітніх стандартів в Євразійському регіоні. 

 

 
Рис. 6.5. Сертифікат, що засвідчує вступ університету  

до Євразійського союзу університетів 
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 У звітному періоді була налагоджена тісна співпраця з міжнародними 

волонтерськими організаціями у галузі освіти і науки (рис. 6.6). 

 

 
 

Рис. 6.6. Співпраця університету з міжнародними волонтерськими  

організаціями у галузі освіти і науки 

 

В 2016-2017 н.р. університетом було укладено 16 угод про довгострокове 

міжнародне співробітництво з освітніми, науково-дослідницькими та 

комерційними закладами зарубіжжя: Польщі, Таджикистану, США, Чехії та 

Білорусі. 

Налагоджена співпраця із зарубіжними компаніями: 

  ТОВ «YUYUE Home Textile Co. Ltd» (Китай); 

  Група компаній CHANDWIN PROGECT PTE. Ltd (Cінгапур); 

  Компанія AICE HYDRO АS (Норвегія); 

 Фундація «Інститут розвитку міжнародного співробітництва» 

(Польща). 

Угоди про співпрацю між університетом та зарубіжними ЗВО, що були 

укладені впродовж 2017 р., представлені у табл. 6.3 та 6.4. 
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Таблиця 6.3 

Угоди про міжнародну співпрацю, укладені у 2017 році 

 

 
 

Таблиця 6.4 

Угоди про міжнародну співпрацю, укладені у 2017 році 
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Загалом університет здійснює міжнародну діяльність у рамках 118 угод 

про співпрацю з освітніми, науково-дослідницькими та комерційними 

закладами зарубіжжя: Польщі, Німеччини, Франції, Латвії, Чехії, Норвегії, 

Болгарії, США, Туреччини, Словаччини, Грузії, Таджикистану, Казахстану, 

Білорусі та інших.   

За звітний період університет відвідали 192 іноземці з Польщі, Грузії, 

Таджикистану, Франції та інших країн. 183 викладачі, співробітники і студенти 

університету виїжджали у закордонні відрядження з метою стажування, 

навчання, підвищення кваліфікації, викладацької роботи, проведення наукових 

досліджень, участі у семінарах, конференціях. 

 Міжнародна мобільність університету впродовж 2015-2017 рр. 

відображена на рис. 6.7. 

 

 
 

Рис. 6.7. Міжнародна мобільність університету впродовж 2015-2017 рр. 

 

Одним із найважливіших напрямків міжнародної співпраці у галузі освіти 

є підготовка фахівців для зарубіжних країн.  

Упродовж звітного періоду була проведена значна профорієнтаційна 

робота представників університету за кордоном (табл. 6.5 та 6.6). 
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Таблиця 6.5 

Профорієнтаційна робота працівників університету 

за кордоном упродовж 2017 року 

 

 
 

Таблиця 6.6 

Профорієнтаційна робота працівників університету 

за кордоном упродовж 2017 року 
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Університет здійснює підготовку іноземних громадян відповідно до 

ліцензії МОН України АЕ № 636444 від 04.06.2015 р. за акредитованими 

напрямами підготовки (спеціальностями) у межах ліцензованих обсягів 

відповідних напрямів (спеціальностей). 

До університету у 2017 р. були зараховані 35 іноземних студентів та          

22 іноземні слухачі (рис. 6.8).  
 

 
 

Рис. 6.8. Кількість іноземних громадян, зарахованих на навчання  

у 2017 році (осіб)   
  

 Всього в університеті станом на 31.12.2017 р. навчається 110 іноземних 

громадян з країн Африки (Алжир, Ангола, Гана, Камерун, Марокко, Лівія, 

Сенегал), Грузії, Таджикистану, Туркменістану, Азербайджану та Китаю      

(рис. 6.9). 
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Рис. 6.9. Кількість іноземних громадян, які навчаються в університеті (осіб) 
 

Університет здійснює спільну підготовку фахівців у рамках освітніх 

програм «Подвійний диплом» з 2 університетами Польщі: 

 Люблінська Політехніка (ступінь освіти «Бакалавр», ступінь освіти 

«Магістр»); 

 Університет економіки в Бидгощі (ступінь освіти «Бакалавр»). 

У 2017 році працівники університету виграли 4 міжнародні грантові 

проекти (табл. 6.7). 

Таблиця 6.7  

Отримані міжнародні гранти 
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 У проекті Visegrad Urban Creativity Cluster Network – розпорядником 

коштів є університет, в трьох інших проектах – університет є партнером. 

 У 2017 році двоє науково-педагогічних працівників університету виграли 

міжнародні стипендіальні програми (табл. 6.8). 

Таблиця 6.8 

Отримані міжнародні стипендіальні програми 

 
 

 

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, які надходили з Державного бюджету по загальному фонду 

кошторису, використані в повному обсязі відповідно до напрямків їх 

використання. 
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Оплата праці працівників університету здійснюється на підставі Законів 

України та інших нормативно-правових актів, що регулюють питання оплати 

праці, затверджених кошторисів доходів і видатків на утримання закладу, 

Колективного договору, укладеного між адміністрацією та профспілковим 

комітетом НУВГП. 

Виплати заробітної плати за звітний період проводились відповідно до 

законодавства два рази на місяць. 

 За звітний період усім працівникам університету своєчасно і в повному 

обсязі виплачено заробітну плату, науково-педагогічним працівникам 

виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення, студентам – стипендію. 

 На виплату матеріальної допомоги на оздоровлення (педагогічним, 

науково-педагогічним, працівникам бібліотеки) використано за січень-листопад 

2017 року на загальну суму 2944,72 тис. грн. 

 На виплату матеріальної допомоги працівникам, в межах фонду 

заробітної плати за спеціальним фондом кошторису використано за січень-

листопад 2017 року на загальну суму 346,9 тис. грн., у тому числі на вирішення 

соціально-побутових питань 214,5 тис. грн., на оздоровлення 99,4 тис. грн., на 

поховання 33,0 тис. грн. 

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

умовами праці, проводилась доплата, яка за звітний період склала                              

227,1 тис. грн. 

Використано 53,9 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 9463,5 тис. грн. 

На виплату надбавок за виконання особливо важливої роботи, високі 

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

листопад 2017 року на загальну суму 452,5 тис. грн. 

При досягненні 40-річного стажу роботи в університеті за звітний період 

виплачено 24,1 тис. грн. 

 За загальним фондом кошторису нарахування заробітної плати 

працівникам університету проводилось у межах бюджетних асигнувань.  

За спеціальним фондом кошторису нарахування заробітної плати 

працівникам університету, виплати стимулюючого характеру проводились у 

межах затвердженого кошторису та наявності на реєстраційних рахунках 

обігових коштів. 

Надходження грошових коштів за загальним фондом бюджету відображені 

у табл. 7.1. 

 

 

 

 



Звіт ректора Національного університету водного господарства та 
природокористування про виконання умов контракту з МОН України 2017 

 

77 

 

Таблиця 7.1 

Надходження грошових коштів за загальним фондом бюджету січень-листопад 

2017 року 

Найменування показника Сума коштів, тис. грн. 

2201160 загальний фонд, в т.ч. 99536,19 

заробітна плата та нарахування 73428,85 

придбання матеріалів, одягу для дітей-сиріт 55,34 

харчування дітей-сиріт 1059,9 

комунальні та інші послуги 4719,42 

стипендії 20272,68 

2201040 прикладні розробки, в т.ч. 1501,16 

заробітна плата та нарахування 1278,67 

придбання матеріалів 140,15 

відрядження 11,07 

     оплата послуг 71,27 

   

 Основними джерелами надходжень до спеціального фонду університету у 

звітному періоді стали: надання платних послуг на навчання (підготовку) 

бакалаврів, спеціалістів та магістрів, науково-дослідного сектору, надання в 

оренду нежитлових приміщень, платних послуг за проживання студентів і 

мешканців у гуртожитках, редакційно-видавничого відділу, проведення 

навчання у підготовчому відділенні та 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. 

Оплата за навчання в університеті проводиться на основі договорів з 

фізичними та юридичними особами. Внесення оплати за навчання проводиться 

по безготівковому розрахунку. 

За звітний період до спеціального фонду університету надійшло коштів 

від наданих платних послуг в сумі 56680,9 тис. грн.  

Інформацію щодо надходження до спеціального фонду кошторису 

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

табл. 7.2. 
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Таблиця 7.2 

Надходження і використання коштів, отриманих як плата за послуги  

за 11 місяців 2017 року 
 

Найменування показника 
Сума коштів,  

тис. грн. 

Надходження всього, у тому числі: 56680,9 

- за навчання 40821,2 

- - від господарської та виробничої  діяльності 15471,1 

- за оренду майна 351,0 

- від реалізації майна 37,6 

Видатки – всього, у тому числі: 54489,2 

- оплата праці з нарахуваннями 41979,9 

- придбання матеріалів 2191,6 

- придбання основних засобів 187,2 

- харчування студентів (кафедра фізвиховання) 47,7 

- оплата комунальних та інших послуг 8260,0 

- видатки на відрядження 392,3 

- капітальний ремонт гуртожитків 351,7 

- капітальний ремонт корпусів 63,6 

- податки, обов’язкові платежі  1015,2 

 

Залишок коштів станом на 01.12.2017 складав 7914,0 тис. грн., у тому 

числі кошти на депозитному рахунку 6000,0 тис. грн. 

Слід відмітити, що найбільшу частку в загальному обсязі видатків 

займають видатки на оплату праці з нарахуваннями – 77% та оплата 

комунальних та інших послуг, що становлять 15,2% від загальної суми 

видатків. 

У звітному періоді університет отримав благодійні внески. Механізм 

формування надходжень та проведення видатків фінансових ресурсів, 

отриманих на виконання окремих доручень, в університеті проводиться 

відповідно 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 01.01.2017 складав 497,7 тис. грн. 

За звітний період надійшло благодійної допомоги на загальну суму   

2157,9 тис. грн. 
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Університетом отримано благодійної допомоги у натуральній формі 

(товари, роботи, послуги) на суму 503,5 тис. грн., що оприбуткована на баланс 

університету. 

Використано коштів за звітний період у сумі 1948,1 тис. грн. 

Залишки таких коштів станом на 01.12.2017 з урахуванням попередніх 

надходжень складають 707,5 тис. грн., у тому числі нараховані відсотки за 

депозитом 275,9 тис. грн.  

 Надходження і використання коштів, отриманих університетом за іншими 

джерелами власних надходжень за січень – листопад 2017 року, відображено у 

табл. 7.3. 

Таблиця 7.3 

Надходження і використання коштів, отриманих університетом за іншими 

джерелами власних надходжень за січень – листопад 2017 року 

 

Найменування показника 

Сума 

коштів,  

тис. грн. 

Надходження 2157,9 

Видатки – всього: у тому числі: 1948,1 

- придбання матеріалів 495,8 

- оплата послуг 270,7 

- видатки на відрядження 548,9 

- поточні трансферти (надання 50% знижки на оплату за 

навчання) 

7,9 

- капітальні видатки 529,2 

- Вишеградський грант 95,6 

 

Залишок коштів у навчально-наукових інститутах станом на 01.01.2017 

становив 104,7 тис. грн. За звітний період надійшло коштів на загальну суму 

201,0 тис. грн. Використано коштів за звітний період на суму 110,4 тис. грн. 

Залишок коштів станом на 01.12.2017 складав 195,3 тис. грн. (табл. 7.4). 
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Таблиця 7.4 

Надходження та використання спонсорських коштів у розрізі навчально-

наукових інститутів, ІПО та кафедри фізичного виховання університету за 

січень-листопад 2017 року (тис. грн.) 

 

Навчально-

науковий інститут 

Залишок 

коштів 

станом на 

01.01.2017 

Надходження 

коштів за 

звітний період 

Видатки 

за звітний 

період 

Залишок 

коштів 

станом на 

01.12.2017 

Економіки та 

менеджменту 
5,34 11,17 1,94 14,57 

Водного 

господарства та 

природо-

облаштування 

5,83 10,39 7,21 9,01 

Механічний 14,78 35,7 6,61 43,87 

Будівництва та 

архітектури 
17,29 20,75 10,9 27,14 

Автоматики, 

кібернетики та 

обчислювальної 

техніки 

0,17 11,11 6,62 4,66 

Агроекології та 

землеустрою 
39,95 14,02 15,71 38,26 

Права 1,92 36,44 17,32 21,04 

Інститут 

післядипломної 

освіти 

5,53 33,31 19,16 19,68 

Кафедра фізичного 

виховання 
13,84 28,12 24,94 17,02 

Разом 104,65 201,01 110,41 195,25 

 

 Інформацію про надходження та використання коштів локальних центрів 

дистанційно-заочного навчання представлено у табл. 7.5. 
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Таблиця 7.5 

Надходження та використання коштів  ЛЦДЗН 

 

 У звітному періоді нараховано премії аспірантам та матеріальної 

допомоги дітям-сиротам на загальну суму 333,2 тис. грн. 

 Університет активно використовує електронну систему закупівель 

Prozzoro. У табл. 7.6 відображено проведені закупівлі у 2017 році. Сума 

економії склала понад 755 тис. грн. Позитивний досвід використання при 

закупівлях системи електронних закупівель Prozzoro буде продовжений у 

наступному році.  

Таблиця 7.6 

Заходи з економії коштів із використанням  

електронної системи закупівель Prozorro 

Предмет закупівлі Сума  Економія  

за переговорною процедурою 

Водопостачання  621888 
 

Водовідведення  985320 
 

Теплопостачання  та гаряча вода  3 805397 
 

Електроенергія 4 001261 
 

Природний газ  355702 
 

Теплопостачання  та гаряча вода  847000 
 

Газ метан  36750 
 

за відкритими торгами 

Гаряча вода  81 980 4 980 

Газ ДП «Пропан» 78 000 12 060 

Газ  45 000 1 040 

Теплопостачання  7 230 000 737 044 

Разом економія  755 124 

№ 

за п 
 Показник 

Південний 

ЛЦЗДН 

Східний 

ЛЦЗДН 

Північний 

ЛЦЗДН 

Закарпатський  

ЛЦЗДН 

1 
Залишок коштів 

на 01.01.2017 
8,87 10,58 25,30 20,05 

2 

Надійшло 

коштів за  

січень-листопад 

2017 року 

0 0 0 0 

3 

Касові видатки 

за січень-

листопад  

2017 року 

0 0 0 0 

4 
Залишок коштів 

на 01.12.2017 
8,87 10,58 25,30 20,05 
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8. Запровадження в університеті ІТ-технологій 
 

У звітному періоді розроблено ресурси на основі WEB-програмування: 

1. Сайт «Абітурієнт» (http://start.nuwm.edu.ua) надає максимально повну 

та актуальну інформацію вступникам щодо можливостей навчання, вибору 

дисциплін та результатів навчання. 

2. Єдиний сервіс надання інформаційних послуг (http://help.nuwm.edu.ua) 

– важлива функціональна складова ITIL (бібліотеки інфраструктури 

інформаційних технологій), що дозволяє виявити проблемні ділянки 

інфраструктури ІТ, оцінити ефективність роботи підрозділу ІТ. Система 

покликана оптимізувати вирішення технічних проблем, що пов’язані з 

інтерактивними ресурсами університету.   

3. На базі ЄСНІП відділом ІТ було розроблено сервіс звернення громадян 

до університету. Водночас реалізована єдина авторизація в кабінет для 

звернення в «Електронний Деканат». 

4. Форум НУВГП (http://forum.nuwm.edu.ua) – платформа для спілкування 

студентів, викладачів та ведення дискусій про університет та його життя. 

5. Сайт подій (https://event.nuwm.edu.ua) – висвітлює події, заходи, 

популяризує університет у сфері громадських ініціатив та прогресивних 

поглядів.  

6. Англомовний сайт університету (http://en.nuwm.edu.ua) – створено для 

студентів та вступників з інших країн. Сайт підвищує присутність університету 

у міжнародному сегменті. 

7. Сервіс Антиплагіату (http://moodle.nuwm.edu.ua) – реалізований у 

навчальній платформі moodle. Сформована база містить більше                            

2000 випускових робіт.   

8. Електронний документообіг – забезпечено введення у робочу 

експлуатацію, розроблено детальну інструкцію користувача та оприлюднено на 

ресурсах Вікіситету (http://wiki.nuwm.edu.ua/index.php/ЕДО). 

9. Підвищення кваліфікації на основі Google Forms працівників 

університету.  

10. Оптимізація роботи Репозиторію – забезпечена технічна підтримка 

створення нових категорій та типів документів. 

11. Організація 2-ох веб-ресурсів для Вісника НУВГП на базі Open Jornal 

за вимогою МОН України. 

12. Шкільна Олімпіада 2017 – забезпечено проведення онлайнтестування 

на основі Google Forms та технічний і аналітичний супровід події. 

13. Послуги університету. Розроблений новий розділ на оф.сайті про 

послуги університету. Триває збір інформації для наповнення розділу. 

14. Участь відділу ІТ в семінарах «Особистий кабінет викладача» на базі 

навчальної платформи Moodle. Організація структури та технічний супровід 

вебресурсу. 

http://help.nuwm.edu.ua/
http://forum.nuwm.edu.ua/
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15. Документація інтерактивних ресурсів. Введення в дію Положення про 

корпоративну пошту НУВГП. 

16. Розробка проектної документації для будівництва оптичної навчальної 

мережі з покриттям території студентського містечка університету. 

Створено ресурси на основі Android програмування – Мобільний додаток 

«Мій НУВГП», що вирішує проблему мобільності, забезпечує введення оцінок 

в електронний журнал, надає повідомлення про розклад лекцій, інформацію про 

науково-педагогічних працівників та про вступну кампанію. 

В університеті розроблено ресурси забезпечення захисту від шкідливого 

програмного забезпечення – корпоративний антивірус Avast for Business з 

хмарною консоллю управління, що дозволяє слідкувати за поточним станом 

усіх серверів та виявляти епідемії. Також дозволяє їх оперативно усувати – 

вмикаючи посилений режим захисту або ж (у надзвичайному стані) перейти на 

білі списки. Корпоративний антивірус встановлено на 68 машинах. За звітний 

період уже знешкоджено 443 загрози, у тому числі й відомий WannaCry. 

 

 

9. 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 2015-2017 роки».  

Університет своїй діяльності керується Статутом, прийнятим 

конференцією трудового колективу університету та затвердженим   

Міністерством освіти і науки України. 

 

 

10. Захист відомостей, що складають державну, службову та 

комерційну таємницю 
 

У звітному періоді розглядав документи з відповідним ступенем 

секретності та здійснював контроль за їх виконанням для забезпечення охорони 

державної таємниці відповідно до вимог Закону України «Про державну 

таємницю». 

Вжито заходи з обмеження кола осіб щодо доступу до документів, які 

містять державну таємницю. При перебуванні в університеті іноземних 

делегацій та окремих іноземців не допущено їх ознайомлення з матеріалами та 

виробами із ступенем секретності, чим забезпечено збереження державної 

таємниці. 
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Надано доступ 107 науково-педагогічним працівникам, аспірантам і 

студентам до роботи з документами та матеріалами із спеціальним режимом 

поводження. 

Контролював роботу спецвідділу щодо дотримання призовниками і 

військовозобов’язаними встановлених правил військового обліку. 

За звітний період спецвідділом університету обліковано                                    

4140 військовозобов’язаних та призовників, із них на загальному обліку –             

4108 осіб, на спеціальному – 32 особи, взято на облік 757 

військовозобов’язаних та призовників.  

У 2017 році поліпщено матеріально-технічне оснащення спецвідділу, що 

дало можливість привести роботу з обліку військовозобов’язаних і призовників 

у повну відповідність з вимогами законодавчих та нормативних документів, що 

було встановлено в ході проведення перевірок стану ведення військового 

обліку в університеті працівниками Рівненського обласного військового 

комісаріату впродовж поточного року. 

Управлінням СБУ в Рівненській області проведено перевірку діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею за результатами якої встановлено, що її 

захист відповідає вимогам чинного законодавства. Спеціальний дозвіл на 

провадження діяльності, пов’язаної з державною таємницею, чинний до                

25 березня 2020 року. 
 

 

11. Дотримання чинного законодавства, зміцнення договірної,  

трудової дисципліни, удосконалення управління університетом 
 

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. 

Особлива увага у відділі приділяється письмовим зверненням громадян, 

які надходять до відділу, та запитам на публічну інформацію, не допускається  

залишення звернень без розгляду або їх розгляд з порушенням термінів, 

встановлених Законами України «Про звернення громадян» та «Про доступ до 

публічної інформації». 

Упродовж 2017 року юридичним відділом університету розглянуто скарг 

про порушення чинного законодавства про працю – 15, та інших скарг – 9. 

Юридичним відділом університету впродовж звітного періоду надано     

122 роз’яснення щодо застосування чинного законодавства України 

працівникам та студентам університету. Найпоширенішими є звернення за 

наданням роз’яснень з питань, пов’язаних із трудовими відносинами 

працівників, надання соціальних стипендій пільговим категоріям студентів, 

надання академічних відпусток студентам щодо пільг учасникам АТО та їх 

дітям тощо.  
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Також працівниками юридичного відділу постійно проводиться правова 

експертиза та погодження (візування) проектів локальних актів, організаційно-

розпорядчих документів, які розробляються в університеті на відповідність 

чинному законодавству України.  

Працівники юридичного відділу безпосередньо готують документи, які 

необхідні для забезпечення нормальної життєдіяльності університету. Зокрема, 

за звітний рік було розроблено ряд локальних нормативно-правових актів, у 

тому числі положень, договорів, цивільно-правових угод, проектів наказів 

тощо.  

Усі договори, стороною яких виступає університет, проходять правову 

експертизу і погоджуються із спеціалістами юридичного відділу. За моїм 

дорученням готуються проекти договорів, які укладаються університетом. В 

університеті постійно контролюється дотримання структурними підрозділами 

університету Положення про договірну діяльність в університеті. 

Особлива увага приділяється організації та веденню претензійно-позовної 

роботи. Така робота здійснюється відповідно до норм чинного процесуального 

законодавства України та Положення про претензійну-позовну роботу в 

університеті. 

Упродовж 2017 року взято участь у 8 судових справах, із них:                     

3 – адміністративні, 5 – цивільних. До університету було пред’явлено                  

6 позовів, університетом пред’явлено 1 позов до суду. Ще по одній справі 

університет залучений як третя сторона, що не заявляє самостійних вимог. 

Загалом упродовж 2017 року працівники юридичного відділу взяли участь в     

57 судових засіданнях, при підготовці до яких постійно готувалися відзиви та 

заперечення на позовні заяви, заяви, клопотання тощо. 

 

 

12. 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 проведено робіт та надано послуг на суму 693665 грн. 

 Зокрема: 

 1. На загальнобудівельні роботи (капітальний та поточний ремонт)             

(рис. 12.1) використано 424012 грн., у тому числі: 

- гуртожитки – 220486 грн.; 

- навчальні корпуси – 203526 грн. 
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Рис. 12.1. Відремонтовані навчальні аудиторії 

2. На санітарно-технічні роботи (капітальний та поточний ремонт)                    

(рис. 12.2) використано 138089 грн., у тому числі: 

- гуртожитки – 73187 грн.; 

- навчальні корпуси – 64902 грн. 

              
 

Рис. 12.2. Відремонтовані санвузли гуртожитків 

 

3. На електромонтажні роботи (капітальний та поточний ремонт) 

використано 131564 грн., у тому числі: 

- гуртожитки – 63151 грн.; 

- навчальні корпуси – 68413 грн. 

Для ефективного використання наявної матеріально-технічної бази та 

забезпечення внутрішніх потреб столярами ремонтно-виробничого сектору 

експлуатаційно-технічного відділу виготовлялися різноманітні столярні вироби 

на суму 147524 грн. Велися роботи з ремонту та відновлення меблів у 

гуртожитках та навчальних корпусах, на базах практик та відпочинку, 
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проводились слюсарно-зварювальні роботи, токарні роботи для потреб усіх 

підрозділів університету тощо.  

Для проведення та супроводу ремонтно-будівельних робіт в університеті 

залучались підрядні організації, які надали послуг на суму 1300414 грн. 

 Для ефективного використання наявної власної території проведено  

реконструкцію не функціонуючого бетонного вузла під сучасну автостоянку, на 

якій одночасно можна розмістити понад 50 автомобілів. 

З метою збереження наявної існуючої бази власними силами проведено  

відновлення частини даху навчального корпусу № 6 з використанням сучасних 

технологій та матеріалів, у навчальному корпусі № 4 повністю проведено 

заміну дерев’яного центрального вітражу на сучасний енергозберігаючий. 

Для повноцінного використання наявних вільних площ у гуртожитку № 5  

до початку навчального року було введено в експлуатацію додатково 

вісімнадцять кімнат покращеного планування з новими меблями, проведено 

ремонт кухонь (рис. 12.3). 

 

      
 

Рис. 12.3. Відремонтовані кімната та кухня гуртожитку № 5 

 

З метою приведення до сучасних вимог, а також раціонального 

використання наявних існуючих площ продовжено роботу з реконструкції  

студентської їдальні. 

У 2017 році почала працювати база практики та відпочинку в урочищі 

Грабівець, яку можна використовувати як в навчальному процесі, так і для 

відпочинку працівників університету.  

На базі практики та відпочинку «Водник» в селі Залізний Порт в 

поточному році проведено реконструкцію шістнадцяти номерів, де встановлено 

енергозберігаючі вікна та повністю відремонтовано санвузли. Реалізовано 

понад 670 путівок на суму понад 2 300 000 грн.  

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 31.12.2017 в університеті укладено 26 договорів 
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оренди державного майна, площа приміщень яких становить 1518,39 м
2
. За 

звітний період від орендарів надійшло 651 338 грн., з яких 50% орендної плати 

перераховано до Держбюджету.  

Виконання показників ефективності використання державного майна, а 

також майнового стану університету наведено в табл. 12.1.  

Таблиця 12.1 

Виконання показників ефективності використання державного майна, 

а також майнового стану університету 

Найменування Тис. грн. 

НЕОБОРОТНІ АКТИВИ, в т.ч:   

- Нематеріальні активи  
 

Балансова (залишкова) вартість 105,4 

Накопичена амортизація 80,6 

Первісна (переоцінена) вартість 186,0 

- Основні засоби   

Балансова (залишкова) вартість 85727,6 

Знос 156619,9 

Первісна (переоцінена) вартість 242347,5 

- Інші необоротні матеріальні активи 
 

Балансова (залишкова) вартість 6903,4 

Знос 6819,4 

Первісна (переоцінена) вартість 13722,8 

Незавершені капітальні інвестиції в необоротні 

активи 
685,5 

ІІ. ОБОРОТНІ АКТИВИ 

Матеріали та запаси 3606,2 

Дебіторська заборгованість 1827,0 

Залишок коштів  11839,5 

Кредиторська заборгованість по доходах 19941,6 

 

 

 

Ректор                                                                                          В.С. Мошинський 
 


