ЗВІТ
ректора Миколаївського національного аграрного університету
Шебаніна В.С. про виконання умов контракту за 2015 рік
На виконання умов Контракту в 2015 році ректор постійно здійснював
керівництво навчальним закладом, організовував навчально-виховну, науководослідну, виробничо-господарську, фінансово-економічну діяльність та
соціальний захист співробітників i студентів відповідно до вимог Статуту
Миколаївського
національного
аграрного
університету
та
чинного
законодавства.
Підготовка кадрів та дотримання планів і правил
прийому студентів
За звітний період оперативно вирішувалися нагальні проблеми з
підготовки
висококваліфікованих
кадрів,
а
також
здійснювалась
профорієнтаційна робота серед молоді.
Вивчено стан кадрового забезпечення як агропромислових, так і інших
формувань південного регіону фахівцями та визначено фактичну і прогнозовану
потребу в підготовці кадрів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та
освітніми ступенями в розрізі напрямів і спеціальностей.
З урахуванням позитивних напрацювань удосконалено механізм
професійної орієнтації, добору та залучення обдарованих дітей, зокрема з
сільської місцевості, до здобуття освіти в університеті та коледжах.
Продовжили роботу філії курсів довузівської підготовки, що створені в
районах області на базі загальноосвітніх шкіл, гімназій і ліцеїв. У 2015 році
таких філій підготовчих курсів у місті Миколаєві та районах Миколаївської
області було 17, на яких пройшли підготовку і атестацію 347 слухачів, більшість
із яких стали студентами університету.
Керівництво університету забезпечило виконання, в повному обсязі,
державного замовлення з підготовки спеціалістів вищої кваліфікації відповідно
до плану Міністерства освіти і науки України по денній та заочній формах
навчання.
За період прийому документів в університет від абітурієнтів було
отримано 2147 заяв. Конкурс абітурієнтів на денну форму навчання у 2015 році
в середньому склав 6,82 осіб на місце. Зокрема, за напрямами:
 Фінанси і кредит – 42,0 осіб на місце;
 Економічна кібернетика – 17,0 осіб на місце;
 Облік і аудит – 34,0 осіб на місце;
 Менеджмент – 13,6 осіб на місце;
 Біотехнологія – 13,8 осіб на місце;
 Енергетика та електротехнічні системи в АПК – 5,7 осіб на місце;
 Процеси, машини та обладнання АПВ – 3,1 осіб на місце;
 Агрономія – 3,6 особи на місце;
 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 2,9 особи
на місце.
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У звітному році до університету на денну форму навчання ОС «Бакалавр»
було зараховано 516 осіб. При чому, 352 особи – з сільської місцевості, тобто
68,2%.
На перший курс університету за державним замовленням згідно
доведеного плану Міністерства освіти і науки України було зараховано 295 осіб.
На старші курси у 2015 році було зараховано 129 осіб.
У 2015 році квота цільового прийому для сільської молоді склала 109 осіб,
що менше ніж в 2014 році на 60 осіб. До приймальної комісії було подано 156
заяв абітурієнтів з цільовим направленням, що створило конкурс за квотою 1,43
особи. За квотою цільового прийому було зараховано в цілому по університету
134 особи, що забезпечило виконання квоти цільового прийому на 122,9%.
Таким чином, держзамовлення і план цільового прийому сільської молоді
університет виконав повністю.
Із загальної кількості зарахованих за всіма формами фінансування 4 особи
було зараховано поза конкурсом.
Зарахування до університету здійснювалося за результатами сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти. Один абітурієнт складав вступні
випробування в університеті відповідно до п. 5.7. Правил прийому до
Миколаївського НАУ.
На заочну форму навчання у звітному році за державним замовленням
згідно доведеного плану Міністерства освіти і науки України було зараховано 50
осіб.
Зарахування до університету здійснювалося за результатами сертифікатів
Українського центру оцінювання якості освіти та вступних випробувань, для
абітурієнтів - осіб, звільнених з військової служби в рік вступу до вищого
навчального закладу.
На 1 курс заочної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб
зараховано 16 осіб. На старші курси (другий, третій) заочної форми навчання
зараховано 169 осіб.
Професійна і практична підготовка студентів
У звітному році університетом послідовно здійснювалась стратегія
підготовки кадрів за світовими освітніми технологіями в контексті положень
Болонської декларації. Викладачами університету постійно проводиться робота
по методичному удосконаленню організаційних форм Європейської кредитнотрансферної системи. Остання сприяє всебічному розвитку студентів,
підвищенню успішності, формуванню їх професійної позиції. В контексті
реалізації Європейської кредитно-трансферної системи в Миколаївському
національному аграрному університеті результативними виявилися:
 інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки
фахівців;
 систематичність засвоєння навчального матеріалу;
 встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом на визначених етапах
навчання;
 контроль та своєчасне коригування навчально-виховного процесу;
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підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу;
психологічне розвантаження студентів в кінці семестру;
підвищення відповідальності студентів за результати навчальної діяльності;
максимальне забезпечення потреб особи у виборі освітнього рівня та
кваліфікації;
 підвищення рівня адаптації особи до зміни вимог ринку праці тощо.
В організації навчального процесу запроваджено практику використання
методів дистанційної освіти шляхом упровадження електронних інтерактивних
курсів лекцій, лабораторно-практичних курсів, електронних підручників та
навчальних посібників тощо. Вирішено проблему впровадження комп’ютерних
навчальних програм та мультимедійних засобів у процес навчання.
Найбільш ефективно формування у випускників університету практичних
умінь відбувається в ході проведення занять на виробництві та в умовах,
наближених до виробництва – на дослідних полях та навчальних фермах
навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Крім того, сьогодні
студенти університету мають можливість отримати практичну підготовку в
створених, як бази практики, перепелиній фермі Інституту післядипломної
освіти та тваринницьких фермах у Новобузькому та Мигійському коледжах.
У роботі з коледжами університету основний акцент у 2015 році ставився
на двох проблемах: реалізація положення про ступеневу освіту та поліпшення
умов навчання і проживання студентів коледжів шляхом покращення й
розширення їхньої матеріально-технічної бази.
У звітному періоді продовжилась співпраця коледжів із факультетами
університету щодо удосконалення ступеневої освіти. Студенти коледжів
навчаються за інтегрованими навчальними планами з більшості спеціальностей,
що дає їм можливість вступати до університету за скороченим терміном
навчання.
В університеті реалізуються Положення Болонської декларації, відповідно
до якої здійснюється підготовка студентів з робітничих професій: оператор
комп’ютерного набору; секретар керівника (організацій, підприємства,
установи); водій автотранспортних засобів (категорія «В»); слюсар з
механоскладальних робіт; тракторист-машиніст сільськогоспо-дарського
виробництва (категорії «А», «В», «С»); електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування; плодоовочівник; квітникар; озеленювач;
оператор машинного доїння; оператор із штучного осіменіння тварин та птиці;
бонітувальник тварин; класувальник вовни та пуху.
Виховна робота
На сьогодні необхідність та важливість роботи з молоддю очевидна. Якщо
сім’я і школа закладають основи особистості молодої людини та формують
стереотипи її поведінки в майбутньому, то остаточне становлення відбувається
саме у студентські роки.
Нове суспільство висуває нові вимоги перед вищою освітою. Тільки
активні форми інноваційного виховання створюють умови для ефективного
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нагромадження кожним студентом особистого досвіду, самостійного
усвідомлення ним загальнолюдських цінностей, дозволяють йому проявити
ініціативу, творчість, самостійність у процесі активної особистісно значущої
діяльності, стимулюють його до природного самовираження та самореалізації.
Миколаївський національний аграрний університет професійно готує не
тільки дипломованих спеціалістів, а й виховує всебічно розвинену, творчу
особистість, Патріота України.
Свідченням чого, наприклад, є проведення низки патріотичних заходів як
на рівні університету, так і обласного центру, області та всеукраїнському рівні.
Зокрема, це:
- збір теплих речей та організація постійної, впродовж року, благодійної
допомоги для дітей-переселенців із Луганської та Донецької областей;
- придбання та передача в зону АТО бійцям 79 окремої аеромобільної
бригади теплого одягу та спальних мішків;
- проведення благодійних акцій студентами і співробітниками університету
в Привільнянській школі-інтернаті, Миколаївському будинку людей похилого
віку тощо.
Велике значення у виховній роботі університету посідає волонтерський
рух. Впродовж року студентська молодь здавала кров для українських
військових, у межах благодійної акції «Здай кров – допоможи бійцям АТО» та
проводила концертні програми для військових 79-ї Миколаївської аеромобільної
бригади та морської піхоти, для військовослужбовців у військовому шпиталі з
нагоди святкування Дня захисника України.
Загалом, за звітний період, було організовано та проведено більше 80
культурно-масових заходів, з-поміж яких: благодійні акції, заходи
профорієнтаційного характеру; виїзні концерти тощо.
Так, у стінах університету відбулися святкові концерти до Дня перемоги,
Дня знань, Дня міста, Дня працівників освіти, Дня студента, на яких було
представлено величезний творчий потенціал студентської молоді. До Дня сміху
відбулася гра за Кубок ректора з КВН. Особливо яскравим був цьогорічний
концерт до Дня працівників сільського господарства, на якому відбулося
традиційне відзначення номінантів серед студентів та працівників університету.
Традиційно у жовтні відбувся яскравий захід «Презентація талантів студентів І
курсу». Студенти І курсу усіх спеціальностей університету презентували свої
творчі здібності у різноманітних творчих жанрах.
У звітному році за вагомий внесок у розвиток культури українського
народу, високий художній рівень та виконавчу майстерність хореографічному
колективу університету «Золотий колос» та студентському хору «Калина»
присвоїли почесне звання «народний».
Упродовж звітного року дев’ятеро студентів університету стали
стипендіатами: Президента України, Посмітного, Грушевского, Верховної Ради
України; п’ятеро студентів університету є стипендіатами міського голови.
В усіх моделях виховної роботи МНАУ слід підкреслити важливість
співпраці органів студентського самоврядування та керівництва університету.
Згідно з Законом України «Про вищу освіту» щороку у вищих навчальних
закладах мають відбуватися вибори представників органів студентського
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самоврядування. Так, з початку нового навчального року в Миколаївському
національному аграрному університеті відбулися вибори студентського
президента та студентських деканів усіх факультетів університету.
Студенти університету мають постійну можливість прослухати лекції та
поспілкуватися із представниками обласного управління Національної поліції та
Національної служби посередництва і примирення, представниками
Миколаївського обласного військового комісаріату, представниками управління
боротьби з незаконним обігом наркотиків тощо.
В університеті успішно функціонує 15 спортивних секцій, де професійно
займаються спортом 274 студенти. Щорічно більше 1000 студентів, науковопедагогічних працівників та співробітників університету беруть участь у
змаганнях різного рівня.
Так, за підсумками участі збірних команд ВНЗ 3-4 рівня акредитації в ХІІІ
Обласних спортивних іграх команда Миколаївського національного аграрного
університету стала срібним призером цих змагань.
Студенти Миколаївського НАУ є чемпіонами світу, чемпіонами України та
входять до складу збірних команд України з пауерліфтингу та бадмінтону:
Карате – Дрозд С., студент обліково-фінансового факультету – ІІІ місце,
Міжнародний турнір, Угорщина, березень; І місце, Кубок світу, Чехія, м.Храдек
Кралове, квітень; І особисте місце, Відкритий Кубок м.Іллічівська, м.Іллічівськ,
квітень; ІІІ командне місце, Відкритий Кубок м.Іллічівська, м.Іллічівськ, квітень.
Бойове самбо – Швець Д., студент інженерно-енергетичного факультету –
І місце, Турнір Миколаївської області, м.Миколаїв, січень; І місце, Відкритий
турнір м.Миколаєва з панкратіону, м.Миколаїв, січень; І місце, Відкритий
чемпіонат Миколаївської області з панкратіону серед юнаків та юніорів, м.
Миколаїв, квітень; ІІ місце, Чемпіонат Херсонської області з боротьби самбо, м.
Херсон, січень.
Бадмінтон – Кучер А., студентка факультету менеджменту - І місце,
Чемпіонат України, м.Дніпропетровськ, березень; І місце, Чемпіонат України
серед молоді (змішана пара), м.Миколаїв, лютий; ІІІ місце, Чемпіонат України
серед молоді (парна категорія), м.Миколаїв, лютий; І місце, Чемпіонат області
(жіноча пара), січень; ІІІ місце, Чемпіонат області (змішана пара), січень; ІІІ
місце, Чемпіонат України, м.Харків, квітень; І командне місце, Кубок м.
Миколаєва, м. Миколаїв, жовтень; І місце (парна категорія), Кубок м. Миколаєва,
м. Миколаїв, жовтень; ІІ місце (одиночна категорія), Кубок м. Миколаєва, м.
Миколаїв, жовтень.
Пауерліфтинг – Войков А., студент інженерно-енергетичного факультету –
І місце, Чемпіонат України, м. Луцьк, березень.
Гирьовий спорт – збірна команда Миколаївського НАУ – І місце,
Чемпіонат Миколаєва, м. Миколаїв, січень.
Армреслінг – збірна команда Миколаївського НАУ – І місце, Чемпіонат
Миколаєва, м. Миколаїв, лютий; – І місце, Чемпіонат Миколаївської області
серед юнаків та юніорів, м. Миколаїв, березень.
Продовжує активну діяльність Миколаївська обласна громадська
організація «Творити добро», беручи участь у конкурсах грантів різної
спрямованості.
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Як результат, громадська організація «Творити добро» визнана
переможцем в обласному конкурсі в номінації «Кращий волонтер у сфері освіти
та виховання». Крім того, громадською організацією було реалізовано грант
Миколаївської обласної державної адміністрації на суму 78,4 тис. грн для
організації та проведення заходів з святкування Нового року для дітей, які
потребують особливої соціальної підтримки та уваги.
Отже, в Миколаївському національному аграрному університеті створено
усі умови для патріотичного, духовно-морального й культурного розвитку,
громадянського становлення, збагачення особистого та професійного досвіду, а
також належні умови сприяння самореалізації студентів та формування їх
корпоративної культури.
Науково-дослідна робота
У звітному році наукові дослідження вчених університету було спрямовано
на вирішення проблем, пов’язаних з інтенсифікацією сільськогосподарського
виробництва, підвищенням результативності використання виробничого
потенціалу сільськогосподарських підприємств, упровадженням сучасного
інформаційно-обчислювального забезпечення АПК, підвищенням рівня
продовольчої безпеки регіону, розробкою та впровадженням селекційногенетичних програм тощо.
Науково-дослідна робота ведеться в оснащених сучасним обладнанням
аудиторіях та наукових лабораторіях, навчально-науково-практичному центрі
університету, а також у передових господарствах регіону.
У звітному році 17 студентів університету стали переможцями ІІ туру
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт, а 21 особа –
переможцем ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад. За цим,
надзвичайно важливим для рейтингів показником, університет п’ятий рік
поспіль займає перше місце, як серед аграрних ВНЗ, так і серед вищих
навчальних закладів Миколаївщини. Для прикладу, якщо загальна кількість
переможців II етапу Всеукраїнської студентської олімпіади в Миколаївській
області становить 27 осіб, то 21 особа з них – це студенти Миколаївського
національного аграрного університету.
У щорічному обласному конкурсі наукових робіт молодих вчених
Миколаївської області з 12 переможців – 4 молодих науковців університету.
Десять осіб з 13 переможців Всеукраїнського конкурсу «20 років аграрної
реформи в Україні: досягнення і проблеми», що проводився Президентським
фондом Леоніда Кучми «Україна» – є студентами Миколаївського НАУ.
На факультетах триває науково-дослідна робота в рамках виконання
зареєстрованих ініціативних тем в УкрІНТЕІ. Станом на 15 грудня 2015 р. від
університету зареєстровано 27 тем, серед них: обліково-фінансовим факультетом
– 7, факультетом менеджменту – 6, інженерно-енергетичним факультетом – 2,
факультетом агротехнологій – 4, факультетом ТВППТСБ – 8.
Науковий фаховий журнал «Вісник аграрної науки Причорномор’я»
успішно пройшов перереєстрацію як фахове видання з економічних та
сільськогосподарських наук.
У звітному періоді продовжилась позитивна тенденція зростання обсягу
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робіт на полях Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ.
Зокрема, у 2015 році закладено демонстраційні посіви:
- з технології вирощування зернових колосових культур (було проведено
науково-дослідні роботи щодо сортовипробування більш ніж 140 нових
перспективних сортів зернових колосових культур провідних селекційних
центрів України: Селекційно-генетичного інституту, Миронівського інституту
пшениці ім. Ремесла, Харківського інституту рослинництва ім. Юр'єва,
Інституту фізіології рослин, Херсонського інституту зрошуваного землеробства,
Білоцерківської дослідно - селекційної станції тощо);
- з технології вирощування баштанних культур;
- закладено демонстраційне поле з технології вирощування соняшнику (96
сортів та гібридів з 8 відомих селекційних центрів Франції, США та Швейцарії);
- укладено договори про сортовипробування овочевих культур (60 сортів та
гібридів) з 8 іноземними компаніями;
- за участі представництва німецької компанії «Гумінтех» закладено
досліди щодо випробування новітніх розробок гумінових препаратів на посівах
сої, кукурудзи, соняшнику, овочевих та баштанних культур. До речі,
випробування вказаних препаратів на посівах сої та батьківських форм
кукурудзи проводиться вперше в Україні;
- закладено досліди щодо удосконалення технології вирощування сої в
умовах дощувального зрошення та удосконалення технології вирощування
кукурудзи в умовах краплинного зрошення;
- випробувані найновіші біологічні препарати відомої вітчизняної компанії
«БТУ-Центр» та закладено на 20 га досліди із застосуванням деструктора на
рослинних рештках стебел кукурудзи;
- у листопаді під урожай 2016 року було закладено демонстраційне поле з
128 сучасних сортів озимої пшениці та озимого ячменю усіх селекційних
центрів України.
Крім того, у звітному році за підтримки американської компанії
«Монсанто» продовжено реалізацію інноваційного проекту з вирощування
насіння гібридної кукурудзи на площі 277 га. Зокрема, застосовувана іригаційна
система уже в цьому році дала можливість підвищити ефективність зрошення та
принести університету понад 8 млн. грн грошової виручки. При цьому насіння
отриманих гібридів має генетичну чистоту, вищу за світові стандарти, за що
університет додатково отримав більше 280 тис. грн бонусів.
Сьогодні нашим головним завданням університету залишається пошук
потенційного інвестора для фінансування робіт по додатковому зрошенню 123
га та завершення, таким чином, загального проекту зрошення на 400 га.
Вже доброю традицією стало проведення на базі ННПЦ Миколаївського
НАУ конкурсу "Кращий орач" серед студентів факультету агротехнологій,
інженерно-енергетичного факультету університету та коледжів.
У 2015 році університет став співзасновником освітньо-інноваційного
кластеру «Агротехніка», яким передбачено об’єднання зусиль науковців і
виробничників компанії «Лозівські машини» для впровадження сучасних
ефективних технологій землеробства, виробництва нових поколінь вітчизняної
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техніки, яка не поступається зарубіжній, покращення технічного рівня
університету.
Перші машини загальною вартістю понад 1 млн грн вже надійшли для
випробування в умовах навчально-науково-практичного центру Миколаївського
НАУ. Ці машини викликали зацікавленість в учасників традиційного Дня поля з
технології вирощування зернових колосових культур, який відбувся 16 червня
2015 року. В заході взяли участь керівники області, провідні селекціонери та
вчені з Миколаєва, Одеси, Херсона, Харкова, Миронівки тощо. Учасники Дня
поля, а це більше 300 осіб, мали можливість ознайомитися із сучасними
селекційними досягненнями (140 сортів пшениці, ячменю).
Свою техніку та новітні розробки продемонстрували ПРАТ «ТехноторгДон», компанія «Лозівські машини», ТОВ «БТУ Центр», завод «Фрегат»,
авіаційна компанія (м. Одеса), ТОВ «Агротехносоюз», ТОВ «Південьагрохім» та
інші. Після огляду демонстраційного поля, учасники заходу взяли участь у
«круглому столі» на тему «Сучасний стан та перспективи зерновиробництва на
півдні України».
Співпраця за програмою кластера дала можливість університетові
отримати для випробування не тільки сучасні зразки ґрунтообробної техніки, а й
обладнання навчальних класів та лабораторій елементами сільськогосподарської техніки. Окрім того, спеціалісти компанії «Лозівські машини»
прочитали лекції студентам факультету агротехнологій та інженерноенергетичного факультету.
І найголовніше. На демонстраційних полях ННПЦ, станом на грудень 2015
року, вже пройшли виробничу практику та заклали досліди більше 300 студентів
та аспірантів університету. Крім того, тут виконуються дослідження за
тематикою однієї докторської та чотирьох кандидатських дисертацій.
Надзвичайно важливим залишається питання участі, та головне, місця
університету, у визнаних всеукраїнських та міжнародних освітніх рейтингах.
Так, за звітний рік Миколаївський НАУ посів 94 місце в Консолідованому
рейтингу серед 292 ВНЗ України 3-4 рівнів акредитації. Вказаний рейтинг
об’єднує такі рейтинги, як всеукраїнський рейтинг «Топ-200», а також
міжнародні рейтинги «Webometrics» та «Scopus». Вказане місце в даному
рейтингу дозволило посісти третє місце серед ВНЗ Миколаївщини (попереду
ЧДУ ім.Могили – 48-49 місце та НУК ім. Макарова – 73-75 місце), а також третє
місце серед аграрних ВНЗ (НУБіП – 9 місце, Сумський НАУ – 84 місце).
Міжнародна діяльність
Міжнародна діяльність Миколаївського національного аграрного
університету орієнтована на реалізацію основних ідей і вимог Болонської
декларації і забезпечення подальшої інтеграції вищого навчального закладу до
світової освітянської та наукової спільноти.
У 2015 році основними формами міжнародної діяльності університету
були проведення міжнародних конференцій та семінарів; стажування науковопедагогічних працівників; стажування студентів та проходження ними
виробничої практики за кордоном тощо.
Пріоритетні напрямки міжнародної діяльності:
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встановлення контактів із зарубіжними освітньо - науковими
організаціями, закладами освіти, науково-дослідними установами;

організація академічних обмінів викладачами, науковцями,
студентами, аспірантами;

сприяння участі науково-педагогічних працівників у міжнародних
наукових форумах;

моніторинг та аналіз грантових, стипендійних програм, програм
академічного обміну та стажування за кордоном, діяльність щодо одержання
міжнародних наукових і освітніх грантів;

створення умов для набору на навчання до університету іноземних
громадян;

інформаційна підтримка та технічна допомога в публікації робіт
науковців університету за кордоном.
У рамках розширення партнерських відносин у звітному періоді оновлено
договори про співпрацю з зарубіжними ВНЗ, зокрема з Університетом АльпенАдріа (Австрія), Університетом Віго (Іспанія), Інститутом сільського
господарства і економіки (Польща), Чунгбук (Півд. Корея), Університетом
Небраска-Лінкольн (США), Університетами Неаполю та Флоренції (Італія) тощо.
Підготовлено проекти для підписання аналогічних договорів з Батумським
університетом ім. Шота Руставелі (Грузія), Університетом Санта-Фе (США),
Пекінським аграрним університетом (КНР).
У звітному періоді укладено договір про співпрацю з університетом
Вайєнштефан-Тріздорф, відповідно до якого студенти університету можуть
проходити чотирьохмісячну профільну практику на підприємствах аграрного
сектору Німеччини та продовжити навчання за програмою Міжнародного
магістерського курсу "Аграрний менеджмент - MBA» з подальшим отримання
диплому німецького університету Вайєнштефан-Тріздорф. На сьогодні, троє
студентів Миколаївського НАУ вже пройшли дану профільну практику.
Крім того, більше 100 студентів факультетів менеджменту, обліку і аудиту
та агротехнологій Миколаївського НАУ пройшли курс дистанційного навчання
вказаного університету (курс розрахований на 3 календарних місяці самостійної
роботи студентів та складається з п’яти навчальних модулів).
В рамках створення курсів дистанційного навчання продовжується тісна
співпраця з провідними зарубіжними науковцями: професором Яцеком
Скудлярскі (Варшавський аграрний університет, Польща); доктором
Субраманьяном (Технічний національний інститут, Індія), Ральфом
Шлаудерером (університет Вайнштефан-Тріздорф, Німеччина).
Продовжується спільна робота науковців Миколаївського НАУ і
університету Лінкольн-Небраска зі створення курсу «Мікробіологія та ГМО» та
розробки веб-сайту для дистанційного навчання.
Крім того, науково-педагогічні працівники інженерно-енергетичного
факультету університету започаткували створення
подібного
курсу
дистанційного навчання, розміщеного на онлайн - платформі iversity
(Німеччина). Між сторонами підписано угоду про співпрацю з метою реалізації
спільного проекту, виробництва масивного відкритого Інтернет курсу
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дистанційного навчання "Менеджмент альтернативних палив в АПК". В даний
момент, сформовано 100% відеоматеріалу для курсу та тестових інтерактивних
завдань.
У звітному періоді університет спільно з Технічним університетом
Гамбургу прийняв участь у підготовці грантового проекту Євросоюзу «Розвиток
потенціалу мобільності для студентів ВНЗ в країнах-партнерах». Також, подано
4 заявки на отримання фінансової підтримки в рамках грантових програм
компанії «Нестле» і 3 заявки - фірми «Монсанто».
У звітному періоді проведено роботу з розширення баз проходження
студентами університету виробничої практики за кордоном. Так, станом на 21
грудня 2015 року практику за кордоном пройшли 134 студенти, що більш ніж на
30% перевищує аналогічний показник 2014 року та в 1,5 рази – 2013 рік. Крім
того, станом на 01 грудня 2015 року кількість студентів, що беруть участь у
конкурсному відборі для проходження практики за кордоном у 2016 році складає
208 осіб.
Все це дозволить студентам ознайомитись з передовим закордонними
аграрними технологіями та застосовувати їх на практиці по поверненні на
Батьківщину.
Тісна співпраця з Корпусом Миру (США) дозволяє залучати його
волонтерів для викладання англійської мови студентам і науково-педагогічним
працівникам університету. З грудня 2011 року в університеті працює волонтер
Корпусу Миру Діана Стрейт, яка викладає англійську мову для студентів, а
також веде Лінгво - клуб.
Суттєвим моментом у вдосконаленні мовної підготовки є викладання
навчальних дисциплін іноземною мовою. Так, у 3 академічних групах
університету - на факультеті менеджменту, обліково-фінансовому факультеті та
інженерно-енергетичному факультеті здійснюється викладання навчальних
дисциплін англійською мовою.
Крім того, в звітному році в університеті продовжено роботу безкоштовних
курсів з іноземної мови для науково-педагогічних працівників та співробітників
університету.
Для підвищення професійного рівня, отримання міжнародного досвіду у
сфері аграрної освіти, виділені й пропонуються науково-педагогічним
працівникам наступні програми: 1) Еразмус+ - гранти на мобільність для
науково-викладацького складу на 3 місяці від Департаменту освіти ЄС
(стипендії покривають витрати на навчання, підручники, лабораторні роботи,
проживання, харчування, проїзд, візу, страхування); 2) Програма Європейського
Союзу «Горизонт 2020» - розрахована на 7 років (2014-2020 роки) та орієнтована
на підтримку дослідницької та інноваційної діяльності в усіх сферах суспільного
життя - від фундаментальних наук до впровадження інновацій в реальний сектор
економіки; 3) FEP –безкоштовна програма обмінів Департаменту сільського
господарства США для викладачів економістів у вищих навчальних закладах
США протягом 6 місяців з наданням стипендії тощо.
Всього для студентів та викладачів університету, виділено 22
стипендіальні програми, інформацію про них розміщено на сайті університету.
З метою отримання ідентифікаційного номеру університету, представники
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якого друкуються в наукових журналах, індексованих в базі даних «Scopus», у
звітному періоді було створено відповідну робочу групу. В рамках роботи цієї
групи отримано 4 календарні тижні безоплатного доступу до баз даних
«Scopus». Протягом цього часу робочою групою знайдено 193 статті 55
науковців МНАУ, що публікувались в журналах, індексованих в даній базі.
Відповідну інформацію направлено до установчого комітету видавництва
Ельзевієр (Нідерланди), що адмініструє надання зазначених номерів.
Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників університету
Найважливішою складовою кадрової політики університету є підготовка
кадрів вищої кваліфікації через ефективне функціонування аспірантури та
докторантури.
У 2015 році 10 аспірантів закінчили навчання в аспірантурі, з них один – із
захистом дисертації (достроково), три – пройшли передзахист, роботи подано до
спецрад. Навчання в докторантурі закінчив 1 докторант. Зараховано до
докторантури дві особи (план виконано).
У 2015 році науково-педагогічними працівниками університету захищено
4 докторські та 16 кандидатських дисертацій. Присуджено вчене звання
професора – чотирьом науково-педагогічним працівникам, а ще 20 осіб отримали вчене звання доцента.
Крім того, у звітному році, як того вимагає ЗУ «Про вищу освіту», значну
роботу було проведено в питанні створення умов для проходження підвищення
кваліфікації науково-педагогічними та педагогічними працівниками. Як наслідок
– 81 особа пройшли підвищення кваліфікації за програмою «Інноваційна
спрямованість педагогічної діяльності», а 63 особи – за програмою підвищення
кваліфікації керівного складу ВНЗ за 7 категоріями посадових осіб. Загалом, за
2014-2015 рр. по запропонованим факультетом перепідготовки і підвищення
кваліфікації програмам, підвищили кваліфікацію та пройшли стажування більше
240 працівників університету та коледжів.
Трудова, навчальна дисципліна та соціальний захист
співробітників і студентів
Стан трудової та навчальної дисципліни в університеті є задовільним.
Навчальний процес здійснюється відповідно до навчальних планів і графіка
навчального процесу. Ректор забезпечував виконання положень Статуту
університету та дотримання співробітниками i студентами вимог чинного
освітнього законодавства.
Відділом кадрів, навчальним відділом, деканатами факультетів
здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму роботи та розпису
занять. Регулярно проводиться поточна атестація студентів відповідно до вимог
навчального процесу. Проводилася робота з соціального захисту співробітників i
студентів.
Ректорат університету проявляє особливе піклування про студентiв - сирiт,
напівсиріт, дітей учасників АТО на Сході України, осіб, що постраждали від
Чорнобильського лиха та малозабезпечених студентів. Три рази на рік їм
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видавалася грошова допомога. Сироти щомісячно одержують грошову допомогу
i безкоштовні талони на харчування; звільнялися від плати за мешкання в
гуртожитку. Було також організовано відпочинок співробітників і студентів
університету та надано можливість санаторного лікування хворим.
Вартість комплексного обіду в їдальнях та буфетах університету у звітному
році становила 12 грн. Вартість житла для студентів в гуртожитках становила
198,7 грн. за один місяць. За результатами проведеного органами студентського
самоврядування аналізу, на сьогодні, така вартість харчування, як і вартість
мешкання в гуртожитках, для студентів залишається найнижчою серед всіх
навчальних закладів міста Миколаєва.
Матеріально – технічна база університету
Нові напрями освітньої діяльності університету потребують сучасної
матеріально-технічної бази, тому її розширення й зміцнення є пріоритетним
завданням.
Програма розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази університету у
2015 році була спрямована в першу чергу на покращення побутових умов для
навчання, мешкання та відпочинку студентів, роботи науково-педагогічних
працівників та співробітників університету.
В звітному періоді, згідно затвердженої програми та, відповідно, до вимог
чинного законодавства, зокрема, постанови Кабінету Міністрів України від 01
березня 2014 року за №65 « Про економію державних коштів та недопущення
втрат бюджету» було проведено ряд робіт, які відповідають сучасним
технологіям, дизайну, вимогам охорони праці та енергозбереження.
Так, в головному навчальному корпусі проведено поточні ремонтні
оздоблювальні та електромонтажні роботи в аудиторіях та сходинкових маршах;
проведено поточний ремонт спортивної, тренажерної зали та двох роздягалень;
виготовлено та змонтовано меблі для двох навчальних аудиторій.
В навчальному корпусі №1: виконано оздоблювальні та електромонтажні
роботи в аудиторії №312; проведено поточний ремонт стін коридорів,
читального залу, роздягальні корпусу.
В навчальному корпусі №2: виконані поточні оздоблювальні та
електромонтажні роботи в коридорах корпусу, студентській їдальні, в
приміщенні кухні, роздягальні корпусу; відновлено покрівлю двох боксів для
зберігання навчальної сільськогосподарської техніки.
В гуртожитку №1: проведено поточні ремонтні оздоблювальні,
електромонтажні, сантехнічні роботи в коридорах та холах всіх 9-ти поверхів
корпусу гуртожитку; проведено поточні ремонти в приміщеннях кухонь,
санвузлів; проведено прочистку вентиляційних коробів; відновлено цементну
стяжку на балконах.
В гуртожитку №2: проведено поточні оздоблювальні, електромонтажні,
сантехнічні роботи по сходинковому маршу, коридорам та блокам, в
приміщеннях кухонь та санвузлів; проведено очищення вентиляційних коробів;
виконані роботи по заміні бойлера для подачі гарячої води в душеві та кухні
корпусу гуртожитку.
В гуртожитку №3 та готелі «Агроосвіта»: проведено поточні
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оздоблювальні, електромонтажні, сантехнічні роботи по сходинковому маршу,
коридорам та блокам, в приміщеннях кухонь, санвузлах та душових, як
гуртожитку так і готелю.
В навчальному корпусі Інституту післядипломної освіти виконано ремонт
та оздоблювальні роботи зовнішніх відкосів по фасаду будівлі, проведено ремонт
м’якої покрівлі.
В університеті протягом звітного року приділялась значна увага техніці
безпеки праці. Поповнено аптечки структурних підрозділів медикаментами. З
метою створення належних санітарних умов в навчальних корпусах та
гуртожитках придбано миючі та дезінфікуючі засоби.
Відповідно до планів – графіків проводились навчання та перевірки знань
з охорони праці робітників ремонтно-будівельної та аварійної груп, навчальновиробничої майстерні, водіїв та сторожів.
Протягом 2015 року отримала подальшу реалізацію Програма
енергозбереження в університеті, а також реалізовувались заходи зі зменшення
обсягів використання природного газу, теплопостачання, електро- та
водопостачання. Зокрема, для зменшення витрат газу встановлено електричні
бойлери в душових студентських гуртожитків, роздягальнях спортивних залів, в
їдальнях та буфетах. Встановлено електричні котли в приміщенні будівельної
групи, цехах з виготовлення вікон з ПВХ та меблів, утеплено зовнішні укоси
вікон з ПВХ (університетом здійснено 100% заміну дерев’яних вікон) тощо.
Ведеться щодобовий аналіз витрат природного газу на опалення будівель
навчальних корпусів та студентських гуртожитків тощо.
Фінансово-економічна діяльність університету
Питання зміцнення фінансового становища університету постійно
перебуває в центрі уваги керівництва.
За звітний період ректором забезпечено виконання кошторису видатків та
дотримання штатного розпису університету.
У 2015 році бюджет основної діяльності університету склав – 53865500 грн.
Профінансовано бюджетних коштів з основної діяльності – 53865500 грн.,
згідно з показниками: зарплату профінансовано - 100%; нарахування на зарплату 100%; стипендія -100%; комунальні послуги - 100%.
Одним із важливих етапів виконання бюджету звітного періоду - це надання
матеріальної допомоги на оздоровлення співробітникам у розмірі 100%. Загальна
сума виплат склала – 981087 грн.
На утримання університету у 2015 році крім бюджетних асигнувань
використовувалися кошти спеціального фонду, що надійшли у якості оплати
вартості навчання – 14174865,32 грн., кошти що надійшли від господарської
діяльності (готель, громадське харчування, реалізація сільськогосподарської
продукції, гуртожиток) – 15721058, 52 грн.
Заборгованості за звітний рік університет перед співробітниками із
заробітної плати та студентами зі стипендії немає.
Звіт схвалено конференцією
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трудового колективу Миколаївського НАУ
від 29 грудня 2015 року, протокол № 2

