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Відповідно до умов контракту, Статуту університету, ст. 34 Закону 

України «Про вищу освіту» протягом 2015 року ректор здійснював 

безпосереднє управління діяльністю університету та його структурних 

підрозділів. 

У межах наданих повноважень вирішував поточні та перспективні 

питання діяльності університету, забезпечував стабільність його фінансового 

стану, супроводжував використання і підтримання у відповідному стані 

закріпленого державного майна, охорону праці, дотримання законності і 

правопорядку. 

Забезпечував проведення комплексних заходів щодо неухильного 

дотримання чинного законодавства, виконання нормативно-правових актів 

Міністерства освіти і науки України і рішень колегіальних органів 

університету.  

Відповідно до завдань університету, діючого законодавства, Статуту і 

контракту організовував навчально-виховну, науково-дослідну, міжнародну, 

виробничо-господарську та соціально-побутову діяльність. 

 

1. Проведення навчально-виховного процесу на рівні державних 

стандартів якості освіти. 
 

Підготовка спеціалістів відповідного рівня кваліфікації. 

Ліцензування та акредитація. 
 

У 2015 році планові зобов’язання університету з питань ліцензування 

та акредитації в основному виконані. 

Ліцензовано:  

 спеціальність 8.03040101 “Правознавство” (30 осіб денна форма 

навчання) 

  спеціальність 8.11010102 “Ветеринарно-санітарна експертиза, якість та 

безпека продукції тваринництва” (25 осіб денна форма навчання) 

  спеціальність 8.18010016 “Бізнес-адміністрування”  (30 осіб денна 

форма навчання) 

Вдалося відкрити ліцензію за заочною формою навчання за всіма 

акредитованими спеціальностями. 
 

Планові зобов’язання з питань акредитації напрямів підготовки та 

спеціальностей виконані повністю (маємо лише об’єктивне зменшення 

ліцензійних обсягів: Коледж СНАУ – з 75 до 60 осіб денної форми навчання 

за кожною спеціальністю, за заочною формою спеціальності Правознавство – 

до 30 осіб; Путивльський коледж СНАУ – спеціальність Правознавство з 30 

до 20 осіб). 

Акредитовано:  

 напрям підготовки 6.090105 “Захист рослин” (60  осіб  денна форма 

навчання) 

  спеціальність 7.03050801 “Фінанси і кредит” (100 осіб денна, 320 осіб 

заочна  форми навчання) 



  спеціальність 7.03040101 “Правознавство” (50 осіб денна форма 

навчання) 

 спеціальність 8.05170112 “Технології харчування” (10  осіб  денна 

форма навчання) 

  спеціальність 8.09010303 “Садово-паркове господарство” (15 осіб 

денна форми навчання) 

  спеціальність 8.10010101 “Енергетика сільськогосподарського 

виробництва” (12 осіб денна форма навчання) 

 

Глухівський агротехнологічний інститут ім. С.А. Ковпака СНАУ  

 6.060101 Будівництво (25  осіб  денна форма навчання, 25 осіб заочна 

форма навчання) 

для Глухівського коледжу СНАУ  

  5.03050801 Фінанси і кредит (50 осіб  денна, 25 осіб заочна форма 

навчання) 

   5.03050901 Бухгалтерський облік (30 осіб  денна, 50 осіб заочна 

форма навчання) 

   5.06010101 Будівництво та експлуатація будівель і споруд (50 осіб  

денна, 50 осіб заочна форма навчання) 

  5.10010102 Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних 

установок в АПК (75 осіб  денна, 75 осіб заочна форма навчання) 

  5.10010201 Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ (50 осіб  

денна, 50 осіб заочна форма навчання) 

Коледж  Сумського НАУ 

   5.03040101 Правознавство (75 осіб  денна, 75 осіб заочна форма 

навчання) 

  5.03050901 Бухгалтерський облік (75 осіб  денна, 25 осіб заочна 

форма навчання) 

Путивльський коледж  СНАУ 

  5.03040101 Правознавство (50 осіб  денна, 30 осіб заочна форма 

навчання) 

 

Новації в організації навчального процесу Сумського НАУ. 

У 2015 року в Сумському НАУ всі нормативно-правові акти з питань 

організації освітнього процесу приведені у відповідність до вимог Закону 

України «Про вищу освіту», від 01.07.2014 № 1556-VII (внесено зміни та 

доповнення): 

- Положення про організацію освітнього процесу в Сумському НАУ; 

- Положення про екзаменаційну комісію; 

- Положення про дистанційне навчання за індивідуальним графіком; 

- Положення про курсове проектування; 

- Положення про дипломне проектування; 

- Положення про підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників; 



- Положення про рейтингову систему оцінки діяльності науково-

педагогічних працівників Сумського НАУ. 

Відповідно до Постанови КМУ від 29 квітня 2015 року № 266 «Про 

затвердження переліку галузей знань і спеціальностей, за якими здійснюється 

підготовка здобувачів вищої освіти» та Наказу МОНУ від 6 листопада 2015 

року № 1151 «Про особливості запровадження переліку галузей знань і 

спеціальностей, за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти, 

затвердженого постановою КМУ від 29 квітня 2015 року № 266» 

підготовлений і затверджений Міністерством освіти і науки України від 11 

грудня 2015 року АКТ узгодження переліку спеціальностей, за якими 

здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти за ступенями (освітньо-

кваліфікаційними рівнями, молодшого спеціаліста, бакалавра, спеціаліста, 

магістра та ліцензованого обсягу Сумського національного аграрного 

університету. 

У 2015 року в Сумському НАУ вперше введені в дію нові Положення: 

- про Інтернатуру випускників Сумського НАУ; 

- про Атестацію викладачів, які читають лекції і ведуть практичні 

заняття англійською мовою 

- про Відділ методичного забезпечення управління якістю освітньої 

діяльності та якості вищої освіти Сумського НАУ 

- про Реалізацію права студентів Сумського НАУ на академічну 

мобільність. 

Запроваджено: 

- підготовку за магістерським курсом МВА «Бізнес-адміністрування» із 

залученням іноземних лекторів в кількості 5 осіб; 

- інтегровану підготовку фахівців за участю аграрного бізнесу на 

факультетах агротехнологій та природокористування, інженерно-

технологічному (за III рівнем інтеграції - запровадження університету 

міжнародних програм, заняття на виробництві - 1 підприємство; за II 

рівнем інтеграції - адаптація навчальних планів та програм дисциплін, 

практика студентів, стажування викладачів - 6 підприємств; за I рівнем 

інтеграції – започатковано в 2015 році -7 підприємств); 

- систему моніторингових заходів за виконанням графіку підготовки 

дипломних проектів; 

- ведення електронних журналів викладачів; 

- IT підготовку зі спеціальності як складової вивчення дисциплін 

фахового циклу; 

- систему анкетування студентів за результатами вивчення дисципліни; 

- електронну систему баз практик та моніторингу проходження практики 

студентами протягом всього періоду навчання; 

- електронну базу працевлаштування випускників та моніторингу 

закріплення молодих спеціалістів на першому робочому місці. 

Проведено сертифікацію баз практик щодо забезпечення вимог 

формування вмінь відповідно до освітньо-кваліфікаційної характеристики 

фахівця. 



Запроваджено експертизу та корегування навчальних планів, програм 

дисциплін представниками аграрного бізнесу. 

Минулий рік для педагогів коледжів СНАУ став особливо продуктивним 

для реалізації  сучасних технологій в навчанні - це мультимедійні технології;  

ігрові методи і прийоми навчання; кейс-метод; заняття-екскурсії, заняття-

подорожі, інтегровані заняття, заняття-аукціони; аналіз виробничих ситуацій, 

проводиться тестовий контроль знань студентів з допомогою ПЕОМ тощо, 

педагогами  розроблені електронні ресурси, сформовані електронні навчальні 

курси з використанням платформи дистанційного навчання MOODLE з 

переважної більшості навчальних дисциплін. 

Подальший розвиток отримала інтеграція підготовки фахівців у коледжах 

з агробізнесом; практики проводяться у базових господарствах, із якими 

навчальні заклади мають договори про співпрацю.  

Логічним продовженням багаторічної  співпраці Роменського коледжу 

Сумського НАУ та ТОВ «Урожайна країна» стало підписання  27.03.2015 

року договору «Про проведення  практичного  навчання на виробництві 

студентів 3 курсу, майбутніх техніків-механіків та техніків-електриків, 

 спеціальностей:  «Експлуатація та ремонт машин і обладнання АПВ» та 

«Монтаж, обслуговування, ремонт електротехнічних установок в АПК».  

Виробничі практики студентів Глухівського агротехнічного інституту 

імені С.А.Ковпака проводяться у базових господарствах, з якими погоджені 

програми практик: ТОВ «Шалигинське», ТОВ «Велетень», ТОВ Агрофірма 

ім. Чапаєва, ДП «Глухівський агролісгосп», КП «Глухівський тепловий 

район», ДП «Чернігівторф». 

За підсумками технологічної практики студенти Путивльського коледжу 

СНАУ брали участь у проведенні Всеукраїнського конкурсу «Освіта 

VSРобота: краща аграрна практика 2015 року», який проводило онлайн-

видання AgroPortal.ua спільно з Асоціацією «Український клуб аграрного 

бізнесу» (УКАБ) та агентством AgriEvent. 

 

Підвищення кваліфікації та дорадництво 

За звітній період в Інституті післядипломної освіти та дорадництва в 

повному обсязі пройшли підвищення кваліфікації працівники і спеціалісти 

агропромислового комплексу, а саме:  
• Завідувачі та лікарі дільничних лікарень і дільниць ветеринарної 

медицини – 92 чол., 

• Викладачі коледжів Сумського НАУ – 55 чол., 

• Головні спеціалісти АПК (агрономи) – 3 чол. 

 

Розвиток матеріально-технічної бази освітнього процесу 

На юридичному факультеті: 

на базі аудиторії 106 створено навчальний кабінет кримінального права 

та процесу (71м
2
); 

у гуртожитку  в шести секціях закріплених за юридичним факультетом 

виконані ремонтні роботи щодо обладнання душових кабінок. 



На біолого-технологічному факультеті: 

обладнано тренувальний кінологічний майданчик (60м
2
); 

На факультеті ветеринарної медицини: 

встановлені пластикові вікна в аудиторіях в кількості 22 шт.; 

замінені двері в аудиторіях в кількості 6 шт.; 

На факультеті агротехнологій та природокористування: 

придбано: темнопольний мікроскоп, іономер, магнітомер, киснемір, 8 

нових монокулярних мікроскопів, портативний нітратомер та холодильне 

обладнання на 5 тонн для зберігання яблук та іншої плодової продукції в 

зимовий період 

На інженерно-технологічному факультеті: 

створений клас CaseIH (72м
2
); 

сформована лабораторія ґрунтообробних та посівних машин Лозівського 

ковальсько-механічного заводу (109м
2
); 

створено лабораторії  для спеціальності Енергетика: 

- курсового та дипломного проектування (54м
2
); 

- релейного захисту (69м
2
); 

На економічному факультеті: 

модернізовано медіа-техніку в навчальних аудиторіях 407е, 316е та 110е;  

проведені ремонтні роботи в аудиторії 105е, на кафедрі кібернетики та 

інформатики 303е; 

створено навчально-тренінговий клас з економіки на базі аудиторії 104 е 

(38м
2
), яка обладнана новими меблями, сучасними мультимедійними 

засобами навчання, акустичною системою, відкритий доступ  до інтернету, 

wi-fi; 

На факультеті харчових технологій: 

створена навчально-наукова лабораторія «Інноваційних технологій 

харчових продуктів» (розміщується в аудиторії № 118 м (48м
2
)), яка є 

структурним підрозділом факультету харчових, а також входить до складу 

новоствореної міжфакультетської навчально-наукової лабораторія 

«Інноваційних технологій, безпеки і якості харчових продуктів»; 

На будівельному факультеті: 

створено кабінет живопису та рисунку для спеціальності Архітектура 

(73м
2
). 

Для покращення та подальшого розвитку матеріальної бази навчального 

господарства Глухівського агротехнічного інституту імені С.А.Ковпака: 

- придбано садовий оприскувач; 

- обладнане підвальне приміщення для зберігання сільськогосподарської 

продукції; 

- фруктова лабораторія доповнена новими насадженнями (яблуні, 

малина, смородина); 

- капітально відремонтована свердловина  для постачання води; 

- змонтована друга лінія електропередач. 

 

 



Розвиток поліграфічної бази Сумського НАУ. 

У 2015 році на власній базі університету виготовлено:  

- близько 2000 примірників навчально-методичної літератури; 

- близько 5000 примірників рекламної продукції; 

- повністю забезпечено потребу університету у бланковій продукції; 

Головний результат діяльності – це зменшення витрат на виготовлення 

всіх видів продукції в середньому на 30-50 %. 

 

Набір студентів 

На денну форму навчання на здобуття ступеня бакалавра всього 

зараховано 859 абітурієнтів, з них на місця державного замовлення 575 осіб. 

З числа студентів, які будуть здобувати освіту за рахунок держави,   289 

- сільська молодь, що становить 72%. 

На всіх напрямках підготовки обсяги державного замовлення виконані 

на 100%. Найбільший конкурс на місця державного замовлення був на 

напрями підготовки «Маркетинг» - 47 осіб  на місце, «Правознавство» - 31,6, 

«Облік і аудит» -27,8,  «Менеджмент» - 21,5, «Екологія» -11.  

          За умовами комерційного договору  на здобуття ступеня бакалавра до 

Сумського НАУ  всього зараховано 284 вступника. 

Із загальної кількості зарахованих 407 абітурієнтів вступили за 

сертифікатами УЦОЯО, що становить 47%. Оцінюючи якісний склад 

сертифікатів необхідно відмітити, 54% вступників мали сертифікати 140-170 

балів, 23% - 150-160 балів. 

За квотою цільового прийому сільської молоді  було зараховано 139 

осіб.  

Із загальної кількості зарахованих вступники на базі ОКР «Молодший 

спеціаліст» становлять - 458 осіб. З них 238 (52%) - випускники Коледжів 

СНАУ, 220 (48%) - з інших коледжів, технікумів, ліцеїв. Навчаються на 

бюджетних місцях 282 студенти, за договорами – 176. 

На денну форму навчання   на здобуття ОКР «Спеціаліст»  всього 

зараховано 161 чоловік, з них на місця державного замовлення - 101 осіб, за 

договорами - 60. 

На денну форму навчання на здобуття ступеня магістра всього 

зараховано 573 особи, з них на місця державного замовлення - 286 осіб, за 

договорами -278. 

На заочну форму навчання зараховано 1 172 вступників, з них на ступінь 

бакалавра – 492, ОКР спеціаліст - 479 , на ступінь магістра – 201. 

Студентами коледжів СНАУ в 2015 році стали 1001 осіб, 815 – за 

денною, 186 – за заочною формами навчання. 

 

Всього навчається в СНАУ  10 614 студентів. З них : 

 

На денній формі навчання -3 986 осіб, в тому числі 205 іноземних студенти 

На заочній формі навчання – 3 028 осіб, в тому числі 125 іноземних студенти 



У коледжах СНАУ навчаються - 3 600 осіб, з них на місцях державного 

замовлення 2498 осіб: 

Коледж СНАУ - 427 

Роменський коледж СНАУ - 498 

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака СНАУ -1309 

Путивльський коледж СНАУ - 523 

Охтирський коледж СНАУ  - 439 

Маловисторопський коледж імені П.С.Рибалка СНАУ – 404. 

 

2. Навчальна та науково-дослідницька робота професорсько-

викладацького складу, наукових працівників, студентів, 

аспірантів і докторантів 

 

У 2015 році виконувалась науково-дослідна робота, що фінансувалась з 

державного бюджету: ДБТ «Посередництво під час розгляду трудових спорів 

у суді». Замовник: Національна служба посередництва і примирення 

(41,5 тис. грн.). Науковий керівник – д.ю.н., доцент Запара С.І. Термін 

виконання: травень – грудень 2015 року. З державного бюджету НДР 

профінансована на 100 %.  

Впродовж 2015 року виконувались роботи за 41 угодою з 

агроформуваннями Сумської області та підприємствами України. 

Крім того, університетом був залучений навчально-науковий грант 

Світової організації торгівлі (ФАО) та Європейського банку реконструкції та 

розвитку (ЄБРР) «Успішний зерновий бізнес на невеликій площі».  

Загальний обсяг фінансування наукових та науково-технічних робіт за 

кошти замовників у 2015 році становив 1591,5 тис. грн., що майже в 2,5 рази 

більше в порівняні з 2014 роком. Крім того, 53 теми виконувались 

співробітниками університету за власні кошти. 

Загалом за 2015 рік співробітниками університету було завершено 39 

науково-дослідних робот, було розроблено: нових технологій – 4; нових 

сортів сільськогосподарських культур – 3; дослідних зразків – 1; нормативно-

технологічна документація – 26; методик, інструкцій, рекомендацій  – 1.  

Отримано 33 патенти, в т.ч. 4 – за кордоном. Видано 60 монографій, 29 

підручників та навчальних посібників, опубліковано 1679 статей і тез 

доповідей в наукових виданнях. 

Протягом 2015 року працювало 2 спеціалізовані вчені ради: 

- К.55.859.02 шифр16.00.06 – «Гігієна тварин та ветеринарна санітарія» 

 шифр 16.00.07 – «Ветеринарне акушерство» 

- К 55.859.03 шифр 06.01.05 – «Селекція і насінництво» 

 шифр 06.01.09 – «Рослинництво» 

За звітний рік в цих спецрадах був проведений захист 7 дисертаційних 

робіт. 

За звітній період співробітниками університету було захищено 2 

докторських та 22 кандидатських дисертацій. Загалом в аспірантурі та 

докторантурі навчається 185 особи. Підготовка науково-педагогічних кадрів 



здійснюється в аспірантурі за 15 спеціальностями, а в докторантурі за 

чотирма.  

Співробітники університету взяли участь у роботі 528 наукових 

конференцій, семінарів обласного, державного та міжнародного рівнів. 

 Протягом 2015 року університетом було проведено 3 міжнародні, 

2 всеукраїнські та 2 університетські конференції, а саме: 

 Міжнародна науково-практична конференція «Риторика та 

пропедевтика і теорія комунікацій» (18-19 березня 2015 р.); 

 Міжнародна науково-практичної конференції молодих вчених 

«Аграрний форум - 2015» (28-29 травня 2015 р.); 

 ХХІ Міжнародна науково-методична конференція «Технології 

ХХІ століття» (8-10 вересня 2015 р.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Гончарівські 

читання » (22 травня 2015 р.); 

 Всеукраїнська науково-практична конференція «Актуальні 

питання вітчизняної юридичної науки (16-17 квітня 2015 р.); 

 Міжнародна науково-практична конференція, присвячена 30-

річчю ФВМ Сумського НАУ «Сучасні аспекти та перспективи розвитку 

ветеринарної медицини» (10-12 червня 2015 р) 

 Міжнародна науково-практичної конференція «Діагностика, 

профілактика та лікування хвороб дрібних тварин» (30-31 липня 2015 р.) 

 Щорічна науково-практична конференція викладачів, аспірантів 

та студентів Сумського національного аграрного університету (21-24 квітня 

2015 р.); 

 Традиційна щорічна наукова конференція студентів Сумського 

НАУ присвячена Міжнародному дню студента (17-19 листопада 2015 р.). 

Крім того Сумський національний аграрний університет виступив 

співорганізатором таких наукових конференцій: 

 Міжнародна науково-практична конференція «Наукове 

забезпечення розвитку національної економіки: досягнення теорії та 

проблеми практики» (1 грудня 2015 року, м. Полтава, Полтавська державна 

аграрна академія); 

 Міжнародна науково-практична конференція молодих вчених 

«Управління економічними процесами на макро- і мікрорівні: проблеми та 

перспективи вирішення» (1—12 квітня 2015р., м. Львів, Національний 

Університет «Львівська політехніка»).  

У 2015 році в Сумському національному аграрному університеті 

працювало 115 студентських науково-дослідних гуртків, в яких займалися 

1028 студентів, в тому числі 40 студентів брали участь в виконанні науково-

дослідних робіт. Звітного року опубліковано 1108 наукових статей та тез 

доповідей студентів, в т.ч. 595 спільно з викладачами університету. Взяли 

участь в Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з 

природничих, технічних і гуманітарних наук у 2014-2015 н.р. 50 

студентський наукових робіт з яких 11 стали переможцями: 



ДИПЛОМ ІІІ СТУПЕНЯ (10) – Шупило Тетяна Володимирівна (Ветеринарна 

медицина), Бортник Тетяна Сергіївна (Агрономія), Заїка Вадим 

Олегович (Машини та засоби механізації сільськогосподарського 

виробництва), Лелеко Юрій Ігорович (Будівництво та архітектура), 

Воліна Оксана Олександрівна, Приходько Марина Юріївна (Харчова 

промисловість та переробка сільськогосподарської продукції), Чижик 

Олександр Миколайович (Світове господарство і міжнародні 

економічні відносини), Шамрай Максим Юрійович (Економіка 

сільського господарства та  АПК), Міщенко Оксана Вікторівна, 

Вялков Андрій Миколайович (Менеджмент), 

ДИПЛОМ ІІ СТУПЕНЯ (1) – Самойленко Андрій Олександрович 

(Машинознавство). 

Активно працювала у 2015 році і Рада молодих вчених СНАУ. У 

звітному році к.с.-г.н., доцент Коваленко В. М. та к.тех.н., доцент Зубков В.М. 

отримали стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених, крім 

того к.тех.н., доцент Зубков В.М. став лауреатом Премії Кабінету Міністрів 

України за особливі досягнення молоді у розбудові України. 

Активною є робота по інтернаціоналізації наукових здобутків вчених 

Сумського національного аграрного університету. У 2015 році університет 

займав 78 місце серед вищих навчальних закладів України по кількості 

публікацій у наукометричній базі Scopus. Загальна кількість публікацій 

склала 42 шт., кількість цитувань – 107, індекс Гірша – 6.  

У 2015 році Сумський національний аграрний університет приєднався 

до проекту «Бібліометрика української науки від Google Scholar і Scopus». 

Були створені 176 профілів науково-педагогічних працівників СНАУ.  

 

3. Міжнародне співробітництво  
 

 Розвиток двосторонніх та багатосторонніх міжнародних зв’язків, 

освітніх та наукових проектів є пріоритетним завданням Сумського НАУ. 

Співробітництво з зарубіжними партнерами реалізується з використанням 

різноманітних організаційних форм: від студентської та професорсько-

викладацької академічної мобільності та участі в міжнародних конференціях, 

семінарах, «круглих столах» до реалізації спільних освітніх програм і участі 

у різних міжнародних наукових та освітніх організаціях. 

На даний момент укладено 74 договорів про співробітництва з 

закордонними партнерами з 16 країн. До числа провідних закордонних 

партнерів СНАУ належать університет прикладних наук Нюртінген та 

Вайєнштефан (Німеччина), центр практичної підготовки спеціалістів АПК 

Дойла-Нінбург, екологічне об’єднання “Лого”; спілка фермерів Німеччини, 

Аграрно-технічна академія в Бидгощі (Польща), Варшавський природничий 

університет (Польща), Вармінсько-Мазурський університет в Ольштині, 

університет землеробства у Відні, Словацький аграрний університет в Нітрі, 

чисельні міжнародні організації, які реалізують програми виробничого 

стажування на кращих підприємствах розвинутих країн світу.  

http://www.google.com.ua/url?sa=t&rct=j&q=%D0%B1%D1%96%D0%B1%D0%BB%D1%96%D0%BE%D0%BC%D0%B5%D1%82%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%20%D1%83%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%B8&source=web&cd=1&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjqjJvy9rXKAhVCo3IKHbf4BJEQFggbMAA&url=http%3A%2F%2Fnbuviap.gov.ua%2Fbpnu%2F&usg=AFQjCNEgzOr6Teks6EwsUGzkWkkLKy9vlg


СНАУ є членом: міжнародного професійного об’єднання з аграрного 

менеджменту та розвитку сільських територій, світової наукової організації 

птаховиробництва (WPSA-World Poultry Science Associaton), світової 

організації ветеринарів (World Veterinarian Association), Європейського 

об’єднання аграрних факультетів (ESAF- European Society of Agricultural 

Faculties), спілки деканів економічних спеціальностей європейських вузів 

(Україно-польсько-словацький форум), Асоціації університетів в рамках 

Вишеградської четвірки V4. 

Серед досягнень у сфері міжнародної діяльності слід зазначити 

подання аплікаційного пакету документів та позитивне підтвердження 

отримання другого гранту Світової продовольчої організації (FАО) на 

виконання проекту «Успішний зерновий агробізнес на невеликій площі». 

Програма розрахована на керівників, агрономів та інженерів господарств з 

земельною площею до 5 тис. га. Даний захід є першим в Україні 

спеціалізованим проектом для господарств з відносно невеликою земельною 

площею, в якій йдеться виключно про новітні досягнення, що вже апробовані 

на практиці та що максимально використовує успішний світовий і 

український досвід. Програма фінансується Європейським банком 

реконструкції та розвитку (ЄБРР) та Продовольчою та 

сільськогосподарською організацією ООН (FAO). Сумський НАУ виступає 

співвиконавцем проекту. Навчальна програма розрахована на один рік і 

складається з чотирьох навчальних модулів для  представників фермерських 

господарств мін. з 7 регіонів України, що займаються зерновиробництвом на 

наступні тематики:  

 Ґрунт, посів та економіка агрохімічних аспектів технологій 

вирощування зерна (29-30 жовтня 2015 року),  

 Технології виробництва та маркетингу сої та інших пізніх культур 

(26-27 листопада 2015 року),  

 Специфіка механізації зернового бізнесу малих підприємств (17-18 

грудня 2015 року), 

 Економіка та управління зерновим бізнесом з диверсифікацією в 

розрізі худоби (28-29 січня 2016 року). 

З метою більш якісної теоретичної підготовки до проходження 

польових тренінгів експерти розробляють тренінгові матеріали та інтегрують 

їх в інтерактивне середовище MOODLE, постійно доступні он-лайн для 

зареєстрованих учасників. Окрім 120 безпосередніх учасників тренінгів (до 

30 осіб в кожному з чотирьох модулів), он-лайн матеріали дали можливість 

дистанційно пройти навчання ще 120 практикуючим фермерам.  

По завершенню польових тренінгів створюється навчальні відео 

прикладного характеру, що розміщені он-лайн. Окрім того, учасники 

отримають повний пакет друкованих навчальних матеріалів за тематикою 

проекту. 

Другий етап проекту передбачає винесення актуальних питань 

землеробства на загальний розгляд науковців та практиків на всеукраїнській 

конференції під назвою «Мільйон з гектару». Очікується, що до участі в ній 



якості спікерів будуть запрошені провідні науковці та практикуючі фермери 

України, а також представники Продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН (ФАО). Матеріали конференції будуть опубліковані на веб-

сторінці проекту у відкритому доступі. За результатами конференції 

учасникам буде запропонована навчальна поїздка до провідних підприємств. 

По завершенні проекту, учасники пройдуть фінальну оцінку знань і 

група переможців, що продемонструють найкращі результати відвідають 

обрані сільськогосподарські підприємства Франції з навчальним візитом. 

Поглиблюється співпраця з польськими партнерами у напрямку 

реалізації міжнародних проектів: стажування студентів юридичного 

факультету за рахунок гранту «Ukraina – Europa», отриманого спільно з 

Університетом єврорегіонального господарства в Юзефові; молодіжний 

обмін у співпраці із загальноосвітніми школами І – ІІІ ступенів м. Суми та 

Сум. обл.  за підтримки Народного центру культури в Варшаві, Польща. 

У Сумському НАУ успішно розвивається міжнародний магістерський 

курс «Адміністративний менеджмент» у рамках співпраці з університетом 

прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), з яким ми маємо 

спільний проект Німецької служби академічного обміну ДААД «Підтримка 

німецькомовних навчальних курсів», де студенти отримують подвійні 

дипломи. У 2015 році за даним проектом 19 студентів СНАУ пройшли 

виробниче стажування у Німеччині, нині 7 студентів навчаються в 

університеті Вайєнштефан-Тріздорф. В СНАУ 30 студентів проходять 

навчання на спільному міжнародному магістерському курсі 

«Адміністративний менеджмент» німецькою та українською мовами.  

По результатах роботи в даному проекті у 2015 році та на основі 

підготовленої і поданої заявки на отримання гранту у сфері освітньої 

діяльності, СНАУ отримав позитивне рішення з боку ДААД про 

фінансування проекту у 2016 році. За кошти проекту ДААД в університет 

було закуплено фахову німецькомовну та англомовну літературу для 

бібліотечного фонду СНАУ. Також вже традиційно було організовано ділову 

поїздку представників більшості факультетів СНАУ до Німеччини з метою 

ознайомлення з університетом Вайєнштефан, встановлення ділових контактів 

із провідними професорами  та відвідання міжнародної виставки 

Агротехніка-2015.  

У жовтні 2015 року під час участі у засіданні робочої групи 

міжнародного професійного об’єднання з аграрного менеджменту та 

розвитку сільських територій (м. Єреван, Ереванський державний аграрний 

університет) було проведено експертизу та підписано Генеральну угоду про 

Міжнародну акредитацію магістерського курсу Адміністративний 

менеджмент з міжнародною акредитаційною агенцією Acquin. 

У 2015 році було відновлено  кооперацію з університетом Хохенхайм 

(Німеччина). Як результат 5.08.2015 р. було підписано міжінституціональну 

угоду про спільну участь у проекті академічної мобільності Еразмус + та 

отримано відповідний грант. 



 У системі міжнародних зв’язків важливе місце займає організація 

виробничого та наукового стажування закордоном. Протягом 2015 року 489 

студентів СНАУ пройшли виробниче стажування у сільськогосподарських 

підприємствах Данії, Голландії, Німеччини, Польщі, Австрії, Швейцарії, 

Швеції, Фінляндії, США та Австралії та прийняли участь у науково-

практичних стажуваннях 17 науково-педагогічних працівників нашого 

університету. В тому числі  викладачі  СНАУ  регулярно приймають участь у 

грантових програмах уряду  США, які надають можливість підвищувати 

кваліфікацію та знайомитись із сучасною методикою викладання  у 

провідних американських  університетах. В цьому році право участі у цій 

програмі виборола старший викладач кафедри економіки Маслак Наталія 

Григорівна. 

 

4. Виховна, культурна та спортивно-масова робота 

 

1. Єдність навчального і виховного процесу: 

Одним із важливих напрямів виховної роботи є інформаційно-

просвітницька діяльність. За 2015 рік в університеті було організовано 

численні семінари, круглі столи, лекції виховної тематики, тренінги, 

присвячені актуальним проблемам громадського життя.  

У 2015 році на факультетах для студентів проведено 236 виховних 

заходів, із них морально-етичного спрямування – 35; інтелектуально-

духовного – 9; національно-патріотичного – 62; громадсько-правового – 35; 

трудового – 17; екологічного – 10; родинно-сімейного – 12; формування 

здорового способу життя – 56.  

 

2. Удосконалення індивідуальної, виховної і профілактичної роботи: 

Значна увага в університеті була приділена профілактиці 

правопорушень та порушень навчальної дисципліни, тютюнокуріння, 

вживання наркотичних засобів, захворювання на ВІЛ, СНІД. У 2015 році на 

факультетах проведено 25 навчально-виховних комісій, на яких розглянуті 

питання порушення правил поведінки студентів. На внутрішньому обліку 

перебували 24 студенти, які скоїли правопорушення, із них 10 – студенти 

факультету агротехнологій та природокористування, 5 – студенти факультету 

економіки і менеджменту, 4 – студенти факультету ветеринарної медицини,                     

3 – студенти будівельного факультету, по одному студенту з інженерно-

технологічного факультету та біолого-технологічного факультетів.  Відсутні 

студенти, які перебувають на внутрішньому обліку на юридичному 

факультеті та факультеті харчових технологій.  

 

3. Організація соціально-психологічної допомоги студентам: 

Нові соціальні вимоги, відповідні стратегічні зміни розвитку освіти 

України та загальносвітові тенденції актуалізують психологічний супровід 

навчально-виховного процесу та формують загальне спрямування діяльності 

психологічної служби системи освіти. Це супровід суспільно значущих 



освітянських інновацій, соціально-психологічний супровід студентів із сімей 

вимушено переміщених осіб, студентів-сиріт, дітей з інвалідністю, студентів 

«групи ризику», створення умов для соціально-психологічного комфорту і 

безпеки молоді.  

В університеті навчається 77 студентів-сиріт і студентів, позбавлених 

батьківського піклування, 45 студентів із числа вимушено переміщених осіб. 

Працює практичний психолог, який займається діагностичною, 

просвітницькою, профілактичною діяльністю. 

Упродовж 2015 року практичним психологом надано індивідуальних 

консультацій понад 300 студентам та 15 викладачам, просвітницькою 

роботою було охоплено понад 1 500 студентів, діагностичною роботою – 

близько 2 тисяч студентів. 

Волонтерський загін студентської ради «Лідер» (коледж СНАУ), який 

очолює студентка Кліментьєва Валерія, разом з практичним психологом 

Коробовою О.Г. взяв під опіку гематологічне відділення Сумської обласної 

клінічної дитячої лікарні, куди студенти коледжу приходили з подарунками 

та проводили з хворими дітками різноманітні заняття. Особливого місця 

серед благодійних акцій коледжу набули заходи, спрямовані на підтримку 

онкохворих дітей. 

 

4. Розвиток студентського самоврядування: 

Значно активізувалась діяльність органу студентського 

самоврядування, відбулися вибори нових студентських деканів факультетів 

Сумського НАУ.  

Студентським самоврядування ініційовану цілі низка заходів, серед 

них: привітання з новорічно-різдвяними святами дітей у дитячих будинках, 

урочистості, присвячені Дню Студента, заходи до Всесвітнього боротьби зі 

СНІДом, тиждень «Здоров’я починається сьогодні» та інші. 

Студенти університету та коледжів СНАУ приймають участь у роботі 

Всеукраїнської ради голів органів студентського самоврядування аграрних 

ВНЗ України; в щорічному зльоті «Лідери АПК ХХІ століття». 

 

5. Формування університетських традицій: 

 Велику роль у цьому відіграє художньо-естетичного виховання У 2015 

році проводилися такі заходи як «День знань», «Зустрічайте – це ми» - для 

першокурсників, «Студентська весна», «StudDance», тижні виховної роботи 

на факультетах, Інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», конкурси команд 

КВН, «Гуртожиток – наш дім», «Новорічний настрій мого факультету», 

«Новий рік у гуртожитку», участь художніх колективів профорієнтаційних 

заходах по районах, Днях відкритих дверей та інші. 

Отже, можна зазначити, що навчально-виховний процес в університеті 

носить всебічний і комплексний характер, зорієнтований на поліпшення умов 

підготовки висококваліфікованих, соціально активних, патріотичних, 

морально і фізично здорових молодих людей. 

 



6. Участь студентів у загальнодержавних, обласних та міжнародних 

заходах: 

Усвідомлення того, що ми маємо допомогти в становленні не просто 

професіонала, а всебічно розвиненого, здорового і активного громадянина 

спонукає нас розвивати різноманітні поза навчальні проекти. На сьогодні в 

університеті діє 7 творчих гуртків, студій, клубів. Проте відсоток охоплення 

студентів гуртковою роботою художнього спрямування лише 4 % У гуртках 

художньої самодіяльності займаються лише 161 студент, із них: 

1) ансамбль сучасного танцю «Шарм» - 32 чол.; 

2) народний ансамбль народного танцю «Весна» - 40 чол.; 

3) ансамбль сучасного бального танцю «SWAY» - 21 чол.; 

4) студентський академічний хор «Юність» - 25 чол.; 

5) естрадно-академічна студія «Дакапо» - 3 чол.; 

6) клуб веселих та кмітливих – 40 чол.  

Серед основних здобутків творчих колективів слід відмітити наступне: 

- весною 2015 року народний ансамбль народного танцю «Весна» 

підтвердив звання «народний».  

У липні ансамбль «Весна» взяв участь у Міжнародному фестивалі 

«Поронянське літо-2015» (м. Поронін, Польша). 

- у вересні 2015 року студентський академічний хор «Юність» прийняв 

участь у заходах, присвячених 125-річному ювілею Товариства хорів і 

оркестрів та 20-річчю хору «Марчінкі» (м. Одолануві, Польша). Від 

України це були єдині представники. 

- 2 грудня 2015 року молода команда КВК «Свіжий вітер» взяли участь 

фіналі  Ліги КВК аграрних ВНЗ України (м. Лубни).  

- колектив сучасного танцю «Шарм» у липні 2015 року отримав гранд 

від Республіки Польща для участі в українсько-польському 

культурному обміні «Танець – це наша спільна праця».  

 

7. Спортивно – масова робота 

Згідно календаря спортивно–масових заходів СНАУ кафедрою фізичного 

виховання були проведені: 

- спартакіада «Здоров’я» серед викладачів та співробітників СНАУ з 

залученням викладачів коледжів СНАУ; 

- чемпіонат університету з загально-фізичної підготовки; 

- спартакіада серед студентів, які мешкають у гуртожитках СНАУ; 

- спартакіада серед студентів першого курсу; 

- спартакіада серед студентів коледжів СНАУ; 

- показові спортивні виступи під час свята «День знань»; 

- спортивне свято присвячене Дню працівника фізичної культури та спорту. 

Спортсмени і команди СНАУ приймали участь в міських, обласних, 

всеукраїнських, міжнародних змаганнях: в міській спартакіаді та обласній 

універсіаді серед ВНЗ в 19 видах спорту. 

Призерами міських змаганнь стали спортсмени з видів спорту: 

баскетболісти, шахисти, міні-футболісти, лижники, дзюдоїсти. 



Чемпіонами області стали тхеквондисти та спортсмени з військово-

спортивного багатоборства. 

 

Найкращі досягнення серед студентів нашого вузу в 2015 році: 

1.Муха Сергій – ст. ІТФ МС України з легкої атлетики, (біг на короткі 

дистанції) срібний призер Всеукраїнської універсіади з естафетного бігу 

4х100 м., багаторазовий призер обласних та міських змагань. 

2.Житков Едуард – ст. агрономічного факультету срібний призер Чемпіонату 

Європи з панкратіону. 

3.Слобода Людмила – ст. агрономічного факультету, дворазова чемпіонка 

світу та багаторазова чемпіонка чемпіонату України. МСМК України з 

військово-спортивного багатоборства. 

4.Козленко Тетяна – ст. ветеринарного факультету, чемпіонка України та 

Чемпіонка світу з військово-спортивного багатоборства та тхеквондо 

виконала норматив МС. 

5.Войтенко Сергій – ст. інженерно-технологічного факультету, срібний 

призер чемпіонату світу з військово-спортивного багатоборства, 

багаторазовий призер чемпіонату України з військово-спортивного 

багатоборства та тхеквондо, виконав норматив МС. 

6.Тараненко Ярослав – ст. ветеринарного факультету, срібний призер 

чемпіонату світу з військово-спортивного багатоборства, виконав норматив 

МС. 

7.Коврижко Василь – ст. ветеринарного факультету призер Міжнародних 

турнірів з тхеквондо, виконав  норматив МС. 

8.Абдуманнопов Ширзод – ст. факультету ЕіП срібний призер Чемпіонату 

світу з військово-спортивного багатоборства. 

9.Головач Богдан – ст. будівельного факультету 1 місце в Чемпіонаті України 

серед дорослих з боксу. 

10.Демченко Євген – бронзовий призер Чемпіонату України з боксу. 

 

5. Фінансово-економічний та господарський стан університету  

 

 У 2015 році університетом проводилася робота щодо забезпечення 

високої ефективності діяльності та стійкого фінансово-економічного стану. 

Зусилля спрямовувалися на збільшення обсягів фінансування за рахунок 

пошуку та залученню додаткових надходжень до бюджету, економне та 

раціональне його використання.  

 Якість освіти в значній мірі залежить від фінансового забезпечення 

його діяльності, тому джерелами фінансування доходів університету у 2015 

році були: 

1) кошти, отримані з бюджету (загальний фонд); 

2) кошти, отримані за рахунок надання платних послуг (спеціальний 

фонд), який складається з: 

- надходження від навчання вітчизняних студентів за контрактом; 

- надходження від навчання іноземних громадян; 



- надходження від проведення наукової діяльності; 

- надходження від діяльності структурних підрозділів, що на надають 

платні послуги; 

- надходження від реалізації продукції комбінату громадського 

харчування; 

- надходження від надання комунальних послуг та проживання в 

гуртожитку; 

- надходження від реалізації с. – г. продукції; 

- надходження від оренди приміщення та реалізації майна. 

У 2015 році університет по загальному фонду профінансовано на суму  

63761,3 тис. грн., що більше 33% в порівнянні з минулим роком. 

Надходження до спеціального фонду склали 55185,3 тис. грн., що більше в 

порівнянні з 2014 роком на 32%. 

Загальні обсяги та структура фінансування діяльності 

університету у 2014-2015 роках 
Найменування 2014 2015 Відхилення, 

+,- Джерело 

фінансування 

Сума, 

тис. грн. 

Структура, 

% 

Сума, 

тис. грн. 

Структура, 

% 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

47969,0 53,30 63761,3 53,6 +15792,3 

Спеціальний фонд 

державного 

бюджету (власні 

кошти) 

42031,7 46,70 55185,3 46,7 +13153,6 

ВСЬОГО 90000,70 100 118946,6 100,00 * 

 Фінансування, отримане з державного бюджету використовувалось 

протягом 2015 року на оплату поточних видатків згідно до затвердженого 

кошторису Міністерством освіти і науки України.  

Загальні обсяги та структура фінансування діяльності 

Глухівського агротехнічного інституту та коледжів СНАУ 2015 роках 

Назва 

Загальний фонд 

державного бюджету 

Спеціальний фонд 

державного бюджету 

(власні кошти) 

Сума, тис. 

грн. 

Структура, 

% 

Сума, 

тис. грн. 

Структура, 

% 

Глухівський агротехнічний 

інститут  

18063,6 38,2 5723,0 34,4 

Маловисторопський 

коледж 

7181,9 15,2 1410,6 8,4 

Охтирський коледж  6199,4 13,1 1297,1 7,8 

Путивльський коледж 6671,0 14,1 1806,0 10,9 

Роменський коледж  5978,1 12,7 2653,7 16,0 

Коледж СНАУ 3153,9 6,7 3732,0 22,5 

ВСЬОГО 47247,9 100 16122,4 100 
 



 Основними статтями видатків по загальному фонду були такі. 

Обсяги та структура видатків за рахунок загального фонду університету 

у 2015 році 

Статті витрат  Сума, тис. грн.  % в структурі  

Заробітна плата з нарахуваннями 34941,3 54,8 

Соціальні виплати дітям-сиротам 1476,9 3,0 

Оплата енергоносіїв  4174,6 6,6 

Стипендії 23168,5 35,6 

ВСЬОГО  63761,3 100,0 
  

Університет у 2015 н. р., як і в попередні роки, забезпечив у повному 

обсязі виплати заробітної плати, стипендій, надбавок, доплат до заробітної 

плати та виплату грошової допомоги у розмірі посадового окладу на 

оздоровлення до щорічної відпустки усім працівникам Університету. 

 Обсяги та структура видатків за рахунок загального фонду 

Глухівського інститут та коледжів СНАУ у 2015 році 

Статті витрат  Сума, тис. грн.  % в структурі  

Заробітна плата з нарахуваннями 28085,1 60,0 

Соціальні виплати дітям-сиротам 1753,1 4,0 

Оплата енергоносіїв  3601,7 7,6 

Стипендії 13808,0 28,4 

ВСЬОГО  47247,9 100 
 

Середньооблікова чисельність працівників Університету на 1 січня 

2016 р. складає 1069 осіб. 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду університету у 

2015 році булу такі. 

 

Обсяги та структура джерел наповнення спеціальному фонду 

університету у 2015 році 

Статті витрат  
Сума, тис. 

грн.  

% в 

структурі  

Доходи, отримані від освітньої діяльності: 37769,5 69,0 

надходження від навчання вітчизняних студентів за 

контрактом 
27108,1 49,1 

надходження від навчання іноземних громадян 9504,4 19,0 

надходження від діяльності структурних 

підрозділів, що на надають платні послуги 
1157,0 0,9 

Доходи, отримані від господарської 

діяльності: 
13635,7 24,7 

надходження від проведення наукової діяльності 1273,6 2,3 

надходження від реалізації продукції комбінату  

громадського харчування 
4139,6 7,5 



надходження від надання комунальних послуг та 

проживання в гуртожитку 
6880,7 12,5 

надходження від реалізації с. – г. продукції 372,9 0,7 

надходження від оренди та реалізації майна, 

інші 
968,9 1,7 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків  
3780,1 6,3 

ВСЬОГО  55185,3 100,0 

  

Кошти, які надійшли до спеціального фонду університету, використані на 

утриманні університету – виплату заробітної з нарахуваннями, сплату 

комунальних послуг, забезпечення навчального процесу, утримання 

гуртожитків та житлових будинків, поточних ремонтів будівель і споруд, 

сплату податків, придбання продуктів харчування для КГХ, ПММ, 

реконструкцію твердопаливної котельні та ін.  

 

Обсяги та структура джерел наповнення спеціальному фонду 

Глухівського інституту та коледжів СНАУ   у 2015 році 

Статті витрат  
Сума, 

тис. грн.  

% в 

структурі  

Глухівський агротехнічний інститут  

Доходи, отримані від освітньої діяльності 1912,3 32,5 

Доходи, отримані від господарської діяльності 3199,1 54,4 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші 44,7 0,8 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків 
726,4 12,3 

Маловисторопський коледж 

Доходи, отримані від освітньої діяльності 167,1 14,1 

Доходи, отримані від господарської діяльності 831,1 70,2 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші 76,0 6,4 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків 
110,2 9,3 

Охтирський коледж 

Доходи, отримані від освітньої діяльності 758,2 46,8 

Доходи, отримані від господарської діяльності 467,4 28,8 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші 23,4 1,4 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків 
372,9 23,0 

Путивльський коледж  

Доходи, отримані від освітньої діяльності 916,9 50,0 

Доходи, отримані від господарської діяльності 626,5 34,2 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків 
290,1 15,8 



Роменський коледж  

Доходи, отримані від освітньої діяльності 983,5 30,6 

Доходи, отримані від господарської діяльності 1647,9 51,3 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші 70,6 2,2 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків 
512,8 15,9 

Коледж СНАУ 

Доходи, отримані від освітньої діяльності 2213,0 83,8 

Доходи, отримані від господарської діяльності 341,3 12,9 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші 67,6 2,6 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків 
18,5 0,7 

Кошти, які надійшли до спеціального фонду відокремлених 

структурних підрозділів, використані виплату заробітної з нарахуваннями, 

сплату комунальних послуг, забезпечення навчального процесу, утримання 

гуртожитків та житлових будинків, поточних ремонтів будівель і споруд, 

сплату податків, придбання продуктів харчування, ПММ та ін.  

 

Структура та динаміка основних статей використання коштів 

спеціального фонду університету у 2015 році 

Статті витрат  
Сума, тис 

грн.  

% в 

структурі  

Заробітна плата з нарахуваннями 27635,3 49,0 

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 9030,2 16,0 

Придбання продуктів харчування 1891,5 3,4 

Оплата послуг сторонніх організацій 3185,8 6,0 

Відрядження 456,7 0,8 

Оплата енергоносіїв 7184,0 12,8 

Наукові розробки та дослідження 1434,7 2,6 

Сплата податків  911,8 1,6 

Придбання обладнання довгострокового 

користування 
2360,3 4,2 

Реконструкція твердопаливних котелень 2208,2 3,6 

ВСЬОГО  56298,5 100,00 

 

Структура та динаміка основних статей використання коштів 

спеціального фонду Глухівського інституту та коледжів СНАУ у 2015 

році 

Статті витрат  
Сума, тис 

грн.  

% в 

структурі  

Заробітна плата з нарахуваннями 9691,4 55,9 

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 2808,9 16,2 



Придбання продуктів харчування 869,8 5,0 

Оплата послуг сторонніх організацій 465,2 2,7 

Відрядження 90,8 0,5 

Оплата енергоносіїв 2239,8 12,9 

Сплата податків  251,5 1,5 

Придбання обладнання довгострокового 

користування 
348,9 2,0 

Реконструкція твердопаливних котелень 561,0 3,2 

ВСЬОГО  17330,3 100,00 

 

Фінансові ресурси університету у першу чергу націлені на соціальний 

захист працівників Університету, де найбільшу питому вагу мають видатки 

на оплату праці, премії, матеріальну допомогу. 2015 р. характеризується 

значними витратами на заробітну плату з нарахуваннями на неї. Значна 

питома вага фонду заробітної плати в структурі видатків пов’язана з 

виплатою за рахунок економії коштів по фонду заробітної плати, премій, 

надбавок до заробітної плати, матеріальної допомоги та інших виплат. 

Використання коштів загального та спеціального фондів на виплату 

заробітної плати у 2015 р. відображено у таблиці. 

 

Питома вага фонду оплати праці університету за 2014-2015 рр. 

Роки Показники 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

% від 

фінансування 

по загальному 

фонду 

% від 

фінансування 

по загальному 

фонду 

2014 Заробітна 

плата  
27428,8 28316,4 58,0 64,0 

2015 Заробітна 

плата  
34941,3 27635,3 55,0 50,0 

 

Що стосується виплати заохочувальних виплат, в порівнянні з 2014 р. 

ці видатки у 2015 році збільшились на 1416,7 тис. грн. і в відсотковому 

значенні вони склали 9,3 % річного фонду заробітної плати. 

 

 

Структура та динаміка використання коштів на видатки 

соціального спрямування в 2014-2015 рр. 

Статті витрат  

Видатки  

за 2014 

рік 

% в 

структу

рі ФОП 

Видатки  

за 2015 

рік 

% в 

структу

рі ФОП 

Відхилен

ня, (+,-) 

Допомога на оздоровлення 

науково-педагогічним 

працівникам, тис. грн. 
1216,3 2,9 1592,9 2,6 +376,6 

Матеріальне заохочення 

(премії), тис. грн. 
1848,8 4,5 3896,3 6,2 +2047,5 



Матеріальна допомога,  

тис. грн. 
197,6 0,5 310,6 0,5 +113,0 

Виплата допомоги на 

оздоровлення на 1 науково-

педагогічного працівника, грн. 
2865,00 * 3600,6 *  

Виплата матеріальної 

допомоги на 1 працівника 

обслуговуючого персоналу, 

грн. 

269,00 * 422,6 *  

Всього видатків соціального 

спрямування 
3262,7 * 5799,8 * * 

 Збільшення видатків соціального спрямування пояснюється тим, що в 

2015 році були двічі підвищені соціальні стандарти, з вересня та грудня. 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2016 р. склала 1494,0 тис. 

грн., із них по оплаті за освітні послуги  - 1062,4 тис. грн., по оплаті за 

послуги, надані в сфері господарської діяльності -  236,0 тис. грн., по оплаті 

орендарями оренди – 69,8 тис. грн., за іншими розрахунками – 125,8 тис. 

грн. 
Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. 

Станом на 01.01.2016 р. сума кредиторської заборгованості склала 

167,2 тис. грн., із них за товари, роботи та послуги. Всі юридичні та 

фінансові зобов’язання взяті в межах бюджетних призначень на 2015 рік. 

Університет у 2015 р. отримав спонсорську допомогу у вигляді 

благодійних внесків та дарунків на суму 3780,1 тис. грн. (комп’ютерну 

техніку та пристрої, побутову техніку, меблі, обладнання для реконструкції 

котельні, телекомунікаційне обладнання, книги у бібліотечний фонд та ін.). 

Державне майно, що знаходиться на балансі Університету, 

використовується економно, ефективно й за призначенням. Стан його 

збереження характеризують такі показники: 

o вартість державного майна, що знаходиться на балансі Університету, 

складає 10063,8 тис. грн; 

o кількість матеріально відповідальних осіб, за якими закріплено майно, 

– 478; 

o кількість договорів про матеріальну відповідальність – 478. 

Річна інвентаризація майна, коштів і фінансових зобов’язань за 2015 р. 

проведена в повному обсязі. Протокол результатів інвентаризації 

затверджено на засіданні робочої інвентаризаційної комісії. Щомісячно 

проводяться перевірки матеріально відповідальнихосіб щодо додержання 

правил збереження та експлуатації державного майна. 

Протягом 2015 року здійснено Держфінінспекцією перевірку 

фінансово-господарської діяльності університету за 2012-2015 рр., за 

результатами якої не виявлено нецільового використання бюджетних коштів. 

Бухгалтерська звітність як єдина система даних про майновий та 

фінансовий стан Університету, статистична звітність та інші відомості про 

роботу ВНЗ до контролюючих органів подавались в установлені строки. 



Розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та 

іншими організаціями Університет проводить своєчасно. Простроченої 

заборгованості немає. Із сплати податків і зборів боргів немає. 

Обслуговування і використання бюджетних коштів, укладання договорів 

оренди нерухомого майна, закріпленого за Університетом, здійснюється 

відповідно до встановленого порядку. 

На стипендіальне забезпечення студентів у 2015 р. витрачено 23168,5 

тис. грн. Це кошти Державного бюджету та надходження від підприємств 

для виконання цільових заходів. Мінімальний розмір стипендії становить 

825,00 грн, студента-відмінника 925,00 грн.  

У 2014 р. згідно з Постановою Кабінету Міністрів України № 1078 від 

17.07.2003 р. (зі змінами) щомісячно проводилась індексація грошових 

доходів студентів Університету в розмірі 43,6% до місячної стипендії. Таким 

чином, кожен студент мав можливість додатково до місячної стипендії 

одержати 200–300 грн. 

 

Напрямки використання коштів на матеріальну підтримку та 

оновлення матеріально-технічної бази університету у 2015 році 

Показники 
Сума, 

тис. грн. 
Структура, 

% 

Паливно-мастильні матеріали та запчастини 2108,0 17,6 
Будівельні матеріали (в тому числі електро-, сантехнічні,  

виготовлення меблів, металопластикові конструкції) 7496,2 63,0 

Навчальні матеріали, посібники та обладнання 806,4 7,0 

Комп’ютерна техніка та обладнання 581,4 4,9 

Господарські матеріали  (інвентар, засоби гігієни та ін.) 252,8 2,1 

Придбання матеріалів для ведення с. – г. діяльності 478,9 4,0 

Навчальне обладнання, інструменти, прилади та інвентар 266,8 1,4 

Всього 11990,5 100,0 

Протягом року було використано коштів в сумі 12 млн. грн. на 

розвиток матеріально-технічної бази, в тому числі 54% даних коштів 

отримали на свої внутрішні потреби факультети і 46% витрачено на 

загальноуніверситетські господарські потреби. 

Ефективність використання с.-г. угідь у 2014-2015 році 

Показники 
од. 

виміру 
2014 рік 2015 рік 

Відхиле

ння, +,- 

Всього земельних угідь га 522,78 522,78 * 

з них сільськогоспадарських угідь га 425,76 425,76 * 

з них обробляється власними силами га 142,56 142,56 * 

у підрядному використанні га 283,2 283,2 * 

Фінансові результати 

Всього надійшло коштів від обробітку 

ґрунту тис.грн 1262,0 1604,0 +361,6 



 в тому числі - від підрядного використання тис.грн 205,0 331,3 +126,3 

власними силами тис.грн 1057,0 1272,3 +215,3 

Отримано доходу з 1 га 

 в тому числі - від підрядного використання грн/га 724,0 1170,0 +446,0 

власними силами грн/га 753,0 983,0 +139,0 

В порівнянні з минулим роком збільшились основні показники, які 

характеризують ефективне земельних угідь у 2015 році. 
 

Виробництво продукції рослинництва 2015 рік, тис. грн. 

Виробництво продукції 

Валова продукція 1272,3 тис. грн.  

Відсоток забезпеченості кормами тварин,%  90,0 

Виручка від реалізації 

Реалізовано населенню овочевої продукції 161,0 

Реалізовано крупи гречаної для співробітників 84,6 

Реалізовано плодово-ягідних культур та саджанців 13,8 

Відпущено с. – г. продукції на годівлю тварин 347,2 

Відпущено овочевої продукції на КГХ 475,1 

Відпущено плодово-ягідних культур на КГХ 31,3 
 

В результаті діяльності рослинницького підрозділу на 90  % 

забезпечено потребу в основних видах кормів тварин  та реалізовано 

продукції населенню на суму 259,4 тис. грн., що більше, ніж у минулому 

році на 22%.  
 

Виробництво продукції тваринництва за 2015 рік, тис. грн. 

Показники   

Валова продукція 463,2 

Відсоток забезпеченості КГХ с.г. продукцією,% 48,1 

Виручка від реалізації 

Реалізовано населенню продукцію тваринництва 

(молоко, поросята, мед, шкури ВРХ та інше) 
143,9 

Відпущено продукції рослинництва на годівлю тварин 34,1 

Відпущено для КГХ (молоко, м'ясо) 142,3 

В результаті діяльності тваринницького підрозділу на 48,1% 

забезпечено потребу в основних продуктах харчування комбінат 

громадського харчування, тварин – кормами, та реалізовано продукції 

населенню на суму 143,9 тис. грн., що більше, ніж у минулому році на 82%.  

 

6. Адміністративно-господарська робота 

 У 2015 році було виконано наступні ремонтні роботи: 

І. Капітальний ремонт   

- реконструкцію існуючої котельні на твердому паливі потужністю 1,0  МВт, 



S= 57,8 м
2
  на  976,54 тис. грн. 

- реконструкцію системи теплопостачання з влаштуванням твердопаливної 

котельні потужністю 3,0 МВт 

             S= 77, 3м
2
  на  1658,69 тис. грн. 

 

ІІ.  Поточні ремонти  

- поточний ремонт гуртожитку №1 для студентів фірми «Кернел»  

                   S= 112 м
2
  на 154,78 тис.грн. 

- ремонт покрівлі       S= 2904,2 м
2
  на  446,98 тис.грн. 

- благоустрій території університету   S= 123,5 м
2  

на  61,76 тис. грн  

 - поточний ремонт фасадів     S= 284м
2
 на  43,42 тис.грн 

-  поточні ремонти корпусів та гуртожитків  S= 527 м
2 
на  615,02 тис.грн. 

- улаштування альтанки     S= 8,2 м
2  

на 68,3 тис.грн. 

 

 - відремонтовано власними силами на  -946,83 тис. грн. :  

 лекційних та учбових аудиторій – 21 шт 

 кабінетів – 18  шт 

 підсобних кімнат та санвузлів – 31 шт 

 кімнат в гуртожитках – 26 шт 

 фасадів – 1375 кв.м 
 

ІІІ. Енергозбереження 

- заміна вікон в гуртожитках №1,2,3,4 , головному корпусі, корпусі №2,3, 

спортивно-оздоровчий комплекс             S= 1123 м
2
  на 954,00 тис.грн. 

- утеплення стіни в житловому будинку по вул. Г. Кондратьєва 160/5 

                     S= 240 м
2
 на 54,24 тис.грн. 

 ІV. Альтернативна енергетика 

 - монтаж  2-х твердопаливних котлів Ретро - 3М потужністю 0,5 МВт  

                   Опалювальна  S= 12,1 тис. м
2 

- розпочато реконструкцію котельні потужністю -  3 МВт. 

Опалювальна  S= 37,3 тис. м
2 

 V. Виготовлено меблів власними силами для гуртожитків та начальних 

корпусів 

           Кількість виробів 157 шт. на    суму – 268,0 тис.грн 

 

Важливим напрямком роботи коледжів СНАУ стало забезпечення 

енергозбереження та заощадження коштів, перехід на альтернативні джерела 

енергії – встановлення котлів, що працюють на твердому паливі.  

В Охтирському коледжі СНАУ в центральному корпусі були встановлені 

два котли потужністю по 100 кВт кожний; проведена реконструкція 

центральної котельні інституту з встановленням котла потужністю 100 МВт 

на твердому паливі та проведена реконструкція котельні їдальні з 

встановленням котла потужністю 300 МВт на твердому паливі в 

Глухівському агротехнічному інституті імені С.А.Ковпака.  



7. Додержання законодавства, активне використання засобів щодо 

удосконалення управління в університеті та коледжах 

 

У порядку правового забезпечення організаційної діяльності всіх 

структурних підрозділів університету розроблені, затверджені та уведені в 

установленому порядку в дію положення про всі структурні підрозділи 

університету, а також посадові інструкції науково-педагогічних працівників, 

навчально-допоміжного та адміністративно-господарського персоналу, що 

сприяє більш ефективній організаційній роботі в цілому по університету. 

 Вперше, відповідно до вимог Закону України «Про вищу освіту», було 

проведено процедуру конкурсу на заміщення вакантних посад науково-

педагогічних працівників на вакантні посади науково-педагогічних 

працівників університету, згідно розробленого «Положення про порядок 

конкурсного відбору науково-педагогічних працівників СНАУ», 

затвердженого рішенням вченої ради університету № 6 від 27.08.2015 р. та 

введеного в дію наказом ректора № 277-к від 28.08.2015 р., що в подальшому 

буде сприяти укріпленню трудової дисципліни та виконання науково-

педагогічними працівниками своїх обов’язків.  

 Юридичною службою університету та студентською юридичною 

клінікою «Довіра» надано юридичних консультацій з різноманітних правових 

питань у кількості – 1327, з них: 

- викладачам – 403; 

- студентам – 251; 

- співробітникам – 597; 

- в телефонному режимі – 42; 

- через контактну форму на сайті – 34. 

  Проведено правовий аналіз та здійснено погодження: 

- 788 договорів;  

- 5135 наказів;  

- 58 розпоряджень.  

 За минулий рік при розгляді судових справ різних позивачів до 

університету, юристами університету у всіх справах були наданні судам 

обґрунтовані належні докази з кваліфікованою юридичною доведеністю, 

завдяки чому всі судові рішення були прийняті на користь університету. 

 Проведеною у 2015р. перевіркою Державною фінансовою інспекцією у 

Сумській області не було виявлено істотних порушень фінансового 

законодавства у зв’язку з чим до університету не були застосовані фінансові 

санкції, до окремих працівників університету були вжиті заходи 

адміністративного впливу. 

  

 

Ректор,  

д.с.г.н, професор       В.І. Ладика 


