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1. ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАВЧАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

 

У жовтні 1982 року на базі Вінницької школи підвищення кваліфікації 

працівників сільського господарства створено Вінницький філіал Української 

сільськогосподарської академії. 

5 квітня 1991 року Державною комісією при Раді Міністрів УРСР (наказ № 

42) на базі Вінницького філіалу Української сільськогосподарської академії 

створено Вінницький державний сільськогосподарський інститут. 

Постановою Кабінету Міністрів України (наказ № 502) 16 березня 2000 року 

на базі ВДСГІ створено Вінницький державний аграрний університет. Відповідно 

до рішення Державної атестаційної комісії від 9 червня 1999 року (протокол № 

21) навчальний заклад визнано акредитованим за статутом вищого закладу освіти 

IV рівня. 

Враховуючи загальнодержавне та міжнародне визнання результатів 

діяльності Вінницького державного аграрного університету, його вагомий внесок 

у розвиток національної освіти і науки, Указом Президента України від 17 грудня 

2009 року № 1070/2009 університету надано статус національного.     Постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.07.2013р. № 546 створено Навчально-науково-

виробничий комплекс «Всеукраїнський науково-навчальний  консорціум», 

засновниками якого є Вінницький національний аграрний університет  та Інститут 

біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук 

України та їх багаточисельні структурні навчальні, виробничі, дослідні 

підрозділи.   

Згідно зі своїм Статутом, затвердженим Міністерством аграрної політики 

України 15.02.2010 р. та погодженим Міністерством освіти і науки України 

15.02.2010 p., Вінницький національний аграрний університет є державним 

вищим навчальним закладом IV рівня акредитації (сертифікат РД - IV № 026992 

від 02.07.2009 року).   
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З липня 2009 року університет очолює 

Калетнік Григорій Миколайович – доктор 

економічних наук, професор, академік НААН 

України, відмінник аграрної освіти, 

заслужений економіст України, лауреат 

Державної премії України в галузі науки і 

техніки 2011 року, кавалер орденів «За 

заслуги» ІІ та ІІІ ступенів.  

На конференції трудового колективу, 26 

березня 2013, року шляхом таємного 

голосування, Калетніка Григорія 

Миколайовича було обрано Президентом 

університету.  

З червня 2015 року ректором обрали 

Мазура Віктора Анатолійовича – кандидата 

сільськогосподарських наук, доцента. За вагомий 

внесок і сумлінну працю нагороджений трудовою 

відзнакою «Знак пошани» та знаком «Відмінник 

аграрної освіти та науки» другого ступеня, 

Почесною грамотою Міністерства аграрної 

політики та продовольства України, Вінницької 

обласної державної адміністрації та обласної 

ради. 

У 2015 році структура університету 

включає: 5 факультетів: агрономічний, 

механізації сільського господарства, технології 

виробництва та переробки продуктів 

тваринництва, економічний, менеджменту та права; 34 кафедри (в т.ч. 23 

випускових), аспірантуру та докторантуру, Верхівський коледж, Могилів-

Подільський технолого-економічний коледж, Немирівський коледж будівництва 

Президент Вінницького національного 

аграрного університету Калетнік Григорій 

Миколайович 

Ректор вінницького національного 

аграрного університету Мазур Віктор 

Анатолійович 
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та архітектури, Чернятинський коледж, Брацлавський агроекономічний коледж, 

Ладижинський коледж, Технологічно-промисловий коледж, машинно-

технологічну станцію «Модуль», ботанічний сад «Поділля»,  Навчально-дослідне 

поле. Для організації профорієнтаційної роботи та прийому на навчання  

абітурієнтів створено Центр довузівської підготовки. З метою координації 

навчального процесу, методичної, наукової діяльності, інформаційного 

забезпечення та підтримки системи управління навчанням у звітному році 

створено Навчально-науковий центр. У 2011 році до структури Вінницького 

національного аграрного університету увійшов  Дрогобицький центр 

комплексного проектування. У 2012 році до складу університету приєднано 

науково-дослідне господарство «Агрономічне», на базі якого студенти мають 

можливість проходити навчальну та виробничу практику.  

Адреса університету: Вінницький національний аграрний університет, 

Україна, 21008, м. Вінниця, вул. Сонячна, 3; телефони: +38(0432) 46-00-03, факс 

43-80-25, E-mail: office@vsau.org. 
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2. НАВЧАЛЬНИЙ ПРОЦЕС 

 

Навчальний процес у Вінницькому національному аграрному університеті 

організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій 

навчання з орієнтацією на формування гармонійно освіченої особистості, здатної 

до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та швидкої 

адаптації до змін і розвитку в соціально-культурній сфері, в галузях техніки, 

технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової 

економіки.  

Нормативною базою організації навчального процесу є: 

- Закон України «Про вищу освіту» від 01.07.2014 № 1556-VII; 

- Наказ МОН №943 від 16.10.2009 р. «Про запровадження у вищих 

навчальних закладах Європейської кредитно-трансферної системи»; 

- Наказ МОН №705 від 02.07.2015 р.  «Про затвердження форм документів 

з підготовки фахівців у вищих навчальних закладах»; 

- Наказ МОН №486 від 18.04.2014 р. «Деякі питання скасування процедури 

надання Міністерством освіти і науки грифів навчальній літературі для вищих 

навчальних закладів»; 

- Наказ МОН №665 від 01.06.2013 р. «Про затвердження кваліфікаційних 

характеристик професій (посад) педагогічних та науково-педагогічних 

працівників навчальних закладів»; 

- Наказ МОН №689 від 13.06.2012 р. «Про затвердження Державних вимог 

до акредитації напряму підготовки, спеціальності та вищого навчального 

закладу»; 

-  Наказ МОН №404 від 27.04.2011 р. «Про затвердження Типового 

положення про підрозділ вищого навчального закладу щодо сприяння 

працевлаштуванню студентів і випускників»; 

- Наказ МОН № 642 від 09.07.2009 р. «Про організацію вивчення 

гуманітарних дисциплін за вільним вибором студента»; 

- Наказ МОН №1107 від 05.12.2008 р. «Про проведення експертизи 

навчальних планів вищих навчальних закладів»; 

 

http://mon.gov.ua/files/normative/newstmp/2009_1/12_11/nakaz_mon_943.pdf
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/40830
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/40830
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/40830
http://osvita.ua/legislation/other/37302/
http://osvita.ua/legislation/other/37302/
http://osvita.ua/legislation/other/37302/
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z1108-12
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/18950/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/18950/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/18950/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4283/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/4283/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/2249/
http://osvita.ua/legislation/Vishya_osvita/2249/
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- Наказ МОН №450 від 07.08.2002 р. «Про затвердження норм часу для 

планування і обліку навчальної роботи та переліків основних видів методичної, 

наукової й організаційної роботи педагогічних і науково-педагогічних 

працівників ВНЗ»; 

- Наказ Державної установи «Науково-методичний центр інформаційно-

аналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта» 

№6-од від 11.03.2014 р. «Про затвердження про порядок підготовки навчально-

методичних комплексів навчальних дисциплін для вищих навчальних закладів ІІІ-

ІV рівнів акредитації Міністерства аграрної політики та продовольства України»; 

- Постанови Кабінету Міністрів України №546 від 11.11.2003 р. «Про 

утворення Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум». 

Зміст освіти визначається освітньо-професійною програмою підготовки, 

структурно-логічною схемою підготовки, навчальними програмами дисциплін, 

іншими нормативними актами органів державного управління освітою та 

університету і відображається  у відповідних підручниках, навчальних 

посібниках, методичних матеріалах, дидактичних засобах, а також при проведенні 

навчальних занять та інших видів навчальної діяльності. 

Координація навчального процесу, методичної, наукової діяльності, 

інформаційне забезпечення та підтримка системи управління навчанням 

здійснюється фахівцями навчально-наукового центру, створеного в 2015 році.  

Якість навчально-методичних та наукових видань університету 

забезпечується системою експертизи та рецензування посібників, підручників, 

монографій та іншої науково-методичної літератури, яку здійснюють науковці 

кафедр, зовнішні рецензенти, фахівці науково-методичного відділу. В 2014 році 

створено експертну раду ВНАУ. У своїй роботі експертна рада керується  

законами України ―Про вищу освіту‖, ―Про видавничу справу‖, Державного 

стандарту України ―Видання. Основні види. Терміни та визначення ‖,  вимогами 

до опублікування результатів дисертацій на здобуття наукових ступенів доктора і 

кандидата наук (Наказ Міністерства освіти і науки, молоді та спорту України від 

17.10.2012 №1112), іншими нормативними актами та цим Положенням. Основною 

метою діяльності експертної ради є забезпечення  якості навчально-методичної та 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/z0698-02
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наукової літератури, що видається в університеті. Рада розглядає рукописи 

науково-педагогічних колективів та окремих авторів навчально-методичної та 

наукової літератури для надання рекомендації до друку, зокрема: навчальних 

підручників та посібників, монографій, збірників наукових статей. 

Науковці визначених напрямів проводять експертизу рукописів навчально-

методичної та наукової літератури щодо відповідності структури, змісту, форми 

поданих рукописів, вимогам методичним рекомендаціям, щодо видання 

навчально-методичної та наукової літератури, а також надають науково-

консультативну допомогу авторам навчально-методичної та наукової літератури. 

За 2015 рік рекомендацію до друку отримали 9 монографій та 7 посібників.  

Вінницький національний аграрний університет здійснює підготовку 

фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», 

«Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» денної та заочної форм навчання; підготовку 

громадян України до вступу на навчання в університет; реалізує програми 

підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК (табл. 1). 

У 2015 році  пройшли акредитацію та отримали сертифікати 3 

спеціальності: 7.03040201 Правознавство, 7.03050901 Фінанси і кредит (за 

спеціалізованими програмами),  8.09020102 Аквакультура.  

Започатковано заочну форму навчання зі спеціальностей:  

7.03040101 Правознавство; 

7.03050801 Фінанси і кредит (за спеціалізованими програмами); 

8.09020102 Аквакультура; 

8.18010004 Дорадництво. 

Було відкрито 4 нових спеціальності, які дозволять бакалаврам продовжити 

навчання та здобути ступінь магістра: 

8.10010201 Процеси, машини та обладнання агропромислових підприємств; 

8.10010202 Транспортні технології та засоби в агропромисловому комплексі; 

8.03040101 Правознавство; 

8.09010202 Годівля тварин  і  технології кормів. 
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Також, згідно рішення Акредитаційної комісії України від 28. 05. 2015р. 

(протокол №116) університет отримав дозвіл на провадження освітньої діяльності 

з підготовки студентів вищих навчальних закладів за програмою офіцерів запасу. 

Таблиця 1 

Ліцензований обсяг на поточний рік 

Шифр 
Найменування напрямів, 

галузі знань 

Код напряму 

підготовки, 

спеціальності 

Назва напряму підготовки, 

спеціальності 

Ліцензований 

обсяг 
Д.ф.н З.ф.н 

0101 Педагогічна освіта 6.010104 
Професійна освіта 

(машинобудування) 
50 - 

0304 Право 

5.03040101 Правознавство 75 50 

6.030401 Правознавство 50 50 

7.03040101 

8.03040101 
Правознавство 

25 

25 

25 

- 

0305 Економіка та  

підприємництво 
5.03050702 Комерційна діяльність 50 - 

5.03050801 Фінанси і кредит 75 - 

5.03050901 Бухгалтерський облік 350 160 

5.03050201 
Інформаційна діяльність 

підприємства 

25 - 

6.030502 Економічна кібернетика 50 25 

6.030503 Міжнародна економіка 50 - 

6.030508 Фінанси і кредит 50 50 

6.030509 Облік і аудит 150 300 

7.03050201 

8.03050201 
Економічна кібернетика 

50 

25 

25 

25 

7.03050901 

8.03050901 
Облік і аудит 

150 

25 

250 

25 

7.03050801 

8.03050801 

Фінанси і кредит (за спеціа-

лізованими програмами) 

25 

15 

25 

- 

0306 
Менеджмент і 

адміністрування 

6.030601 Менеджмент 180 175 

7.03060101 

8.03060101 

Менеджмент організацій і 

адміністрування (за видами 

економічної діяльності ) 

 

125 

25 

 

125 

25 

7.03060104 

8.03060104 

Менеджмент 

зовнішньоекономічної 

діяльності 

25 

25 

25 

25 

0401 Природничі науки 

6.040106 

Екологія, охорона 

навколишнього 

середовища та 

збалансоване 

природокористування 

 

50 40 

7.04010601 

8.04010601 

Екологія та охорона 

навколишнього 

середовища 

 

50 

25 

50 

20 
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Продовження таблиці 1 

0505 
Машинобудування та 

матеріалообробка 

5.05050208 

Експлуатація та ремонт 

обладнання харчових 

виробництв 

 

30 

 

- 

6.050503 Машинобудування 100 100 

7.05050312 

8.05050312 

Машини та обладнання 

сільськогосподарського 

виробництва 

50 

25 

50 

25 

7.05050313 

8.05050313 

Обладнання переробних і 

харчових виробництв 

50 

25 

50 

25 

0517 
Харчова промисловість 

та переробка  
5.05170101 

Виробництво харчової 

продукції 
50 20 

 сільськогосподарської 

продукції 
5.05170103 

Зберігання і переробка 

зерна 

60 20 

5.05170104 

Виробництво хліба, 

кондитерських, 

макаронних виробів і 

харчоконцентратів 

80 - 

5.05170109 
Зберігання, консервування 

та переробка м’яса 

45 10 

 

5.05170111 
Зберігання, консервування 

та переробка молока 

45 10 

6.051701 
Харчові технології та 

інженерія 

50 25 

 

0601 
Будівництво та 

архітектура 

5.06010101 
Будівництво та експлуатація 

будівель і споруд 

100 40 

5.6010113 

Монтаж, обслуговування 

устаткування і систем 

газопостачання 

50 20 

0801 Геодезія та землеустрій 5.08010102 Землевпорядкування 65 15 

0901 
Сільське господарство 

і лісництво 

5.09010103 
Виробництво і переробка 

продукції рослинництва 

100 50 

5.09010202 Бджільництво 25 20 

5.09010303 

Зелене будівництво і 

садово-паркове 

господарство 

 

95 - 

6.090101 

Агрономія 

125 125 

7.09010101 100 

25 

100 

25 8.09010101 

6.090102 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

100 100 

6.090103 
Лісове і садово-паркове 

господарство 

50 30 

7.09010201 

8.09010201 

Технологія виробництва і 

переробки продукції 

тваринництва 

100 

25 

100 

25 
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Продовження таблиці 1 

  

8.09010104 
Плодоовочівництво і 

виноградарство 

15 - 

8.09010303 
Садово-паркове 

господарство 

15 - 

8.09010202 
Годівля тварин і технології 

кормів 

25 - 

0902 

 

Рибне господарство та 

аквакультура 

 

6.090201 
Водні біоресурси та 

аквакультура 

25 25 

8.09020102 Аквакультура 25 - 

1001 
Техніка та енергетика 

аграрного виробництва 

5.10010102 

Монтаж, обслуговування та 

ремонт електротехнічних 

установок в агропромисло-

вому комплексі 

 

75 

 

75 

5.10010201 

Експлуатація та ремонт 

машин і обладнання 

агропромислового 

виробництва 

175 175 

6.100101 

Енергетика та 

електротехнічні системи в 

агропромисловому 

комплексі 

50 50 

6.100102 

Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислового 

виробництва 

95 145 

7.10010203 

8.10010203 

Механізація сільського 

господарства 

95 

25 

145 

25 

7.10010101 

8.10010101 

Енергетика 

сільськогосподарського 

виробництва 

15 

15 

- 

- 

  

8.10010201 Процеси, машини та 

обладнання 

агропромислових 

підприємств 

50 50 

8.10010202 Транспортні технології та 

засоби в агропромисловому 

комплексі 

25 25 

1401 Сфера обслуговування 

6.140101 Готельно-ресторанна 

справа 

30 - 

6.140103 Туризм 30 - 

1801 Специфічні категорії 

8.18010004 Дорадництво 50 25 

8.18010005 
Екологічна політика і 

право 

- 10 

8.18010018 
Адміністративний 

менеджмент 

25 25 

8.18010017 
Економіка довкілля і 

природних ресурсів 

25 25 
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Продовження таблиці 1 

Перепідготовка спеціалістів 

0305 
Економіка та 

підприємництво 
7.03050901 Облік і аудит 

- 50 

0306 
Менеджмент і 

адміністрування 
7.03060101 

Менеджмент 

організацій і 

адміністрування (за 

видами економічної 

діяльності) 

- 50 

 

№ Напрям підготовки Ліцензований обсяг 

1 Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК 2000 

2 
Підготовка іноземних громадян до вступу у вищі 

навчальні заклади 
250 

3 
Підготовка іноземних громадян за базовими 

акредитованими напрямами (спеціальностями) 
300 

4 
Підготовка до вступу у вищі навчальні заклади 

громадян України 
300 

5 
Військова підготовка студентів вищих навчальних 

закладів за програмою офіцерів запасу 
450 

 

У Вінницькому національному аграрному університеті навчається 7558 

студентів (табл. 2), контингент відокремлених структурних підрозділів 

університету складає 3797 осіб (табл. 3). 

Таблиця 2 

Контингент студентів Вінницького НАУ 

Всього, 

осіб 

Денна форма Заочна форма 

всього державна 

форма 

контрактна 

форма 
всього 

державна 

форма 

контрактна 

форма 

7558 3866 1984 1882 3692 629 3063 

 

Таблиця 3 

Контингент студентів структурних підрозділів Вінницького НАУ 

Всього, 

осіб 

Денна форма Заочна форма 

всього 
державна 

форма 

контрактна 

форма 
всього 

державна 

форма 

контрактна 

форма 

3797 3188 2351 837 609 358 251 

 

З метою активізації профорієнтаційної роботи та забезпечення сталого 

контингенту студентів і виконання ліцензованого обсягу підготовки фахівців за 

ініціативи Президента університету створено структурний підрозділ «Центр 

довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та прийому на навчання», 
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який перейменовано на «Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та 

виховної роботи», тим самим було включено виховну роботу. 

Головна мета Центру – забезпечення організації якісного прийому 

абітурієнтів, проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді,  

створення позитивного іміджу університету та виховання студентів університету 

шляхом створення умов для набуття молодим поколінням соціального досвіду, 

успадкування духовних надбань українського народу, формування у молоді, 

незалежно від національної приналежності, виховання патріотичного духу, 

розвиненої духовності, фізичної досконалості. 

З метою реалізації основних завдань набору та роботи зі студентами до 

складу підрозділу входять: приймальна комісія; відділ профорієнтаційної роботи; 

підготовче відділення; відділ виховної роботи; органи студентського 

самоврядування, психологічна служба, наскрізна система наставництва.  

При організації та проведенні прийому до Вінницького національного 

аграрного університету у 2015 році приймальна комісія здійснювала свою 

діяльність у відповідності до вимог чинного Законодавства, дотримання 

нормативно-правових актів у сфері вищої освіти та врахування інструктивно-

методичних листів Міністерства освіти і науки України. Основні Положення 

правил прийому до університету були висвітлені на інформаційних стендах 

Приймальної комісії, офіційному Bеб-сайті університету. 

Прийом абітурієнтів до Вінницького національного аграрного університету 

здійснюється на основі Правил прийому та відповідно до обсягів державного 

замовлення, що затверджуються щорічно наказом Міністерства економіки 

України та квоти прийому сільської молоді на підготовку фахівців відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.06.99 року №1159 «Про підготовку 

фахівців для роботи в сільській місцевості». 

Відповідно до Правил прийому Вінницького національного аграрного 

університету у 2015 році, які були затверджені Вченою Радою ВНАУ від 

14.11.2014 року, було створено: відбіркову комісію, до складу якої увійшли 57 

технічних секретарів; предметну екзаменаційну комісію, до складу якої увійшли 
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учителі шкіл та викладачі університету (всього 39 осіб); фахові атестаційні 

комісії; апеляційну комісію в складі 23 осіб.  

 

Вітання Президента університету перших абітурієнтів 2014року із початком вступної кампанії 

 

Основне завдання, яке поставила перед собою приймальна комісія 

університету – забезпечення належного рівня організації і проведення вступної 

кампанії, недопущення недоліків і порушень, нарікань зі сторони вступників та їх 

батьків.  

Для забезпечення прийому документів було обладнано відповідним 

технічним забезпеченням  та задіяно сучасні та зручні аудиторії: для денної 

форми навчання аудиторії 1108 та 1104; для заочної форми – аудиторію 1105. 

Прийом документів від абітурієнтів для здобуття ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» 

здійснювали в корпусі № 5 в приміщенні відділення довузівської підготовки. 

 З метою покращення організації прийому заяв на вступ від абітурієнтів 

денної та заочної форм навчання було впроваджено чергування викладацького 

складу факультетів університету та представників студентства.  
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Робота приймальної комісії 2015 рік 

 

 Для організації роботи та висвітлення повної інформації вступної кампанії 

2015 року оновлено інформаційні стенди приймальної комісії біля 1-го та 5-го 

навчальних корпусів університету.  

Під час вступної кампанії 2015 року було подано 4421 заява на денну форму 

навчання, з яких 2535 заяв (57 %) - електронні заяви. З інших областей подано 

1280   заяв, що більше в порівнянні з 2014 роком на 11,0 %.   

На денну форму навчання зараховано: за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Бакалавр» 591 особа; за скороченим терміном на основі ОКР ―Молодший 

спеціаліст‖ 229 осіб, що на 13  осіб більше в порівнянні з 2014 роком; за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» - 328 осіб, що на 34 особи менше в 

порівнянні з 2014 роком; за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» - 284 

особи, що на 29 осіб більше в порівнянні з 2014 роком.  

 На заочну форму навчання зараховано: за освітньо-кваліфікаційним рівнем 

«Бакалавр»  - 86  осіб; за скороченим терміном на основі ОКР ―Молодший 

спеціаліст‖ 470 осіб; за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» 456 осіб; за 

освітньо-кваліфікаційним рівнем «Магістр» 144 особи.  
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Керівництво та абітурієнти в стінах Вінницького національного аграрного університету 

 

В тому числі за результатами  осінньої вступної кампанії 2015 року на заочну 

форму навчання зараховано: за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Бакалавр»  - 21 

особа;  за скороченим терміном на основі ОКР ―Молодший спеціаліст‖ - 66 осіб; 

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» - 32 особи; за освітньо-

кваліфікаційним рівнем «Магістр» - 16  осіб.  

 

Допомога абітурієнтам та їх батькам при подачі документів для вступу в університет 



16 

 

В рамках набору студентів та популяризації навчального закладу ведеться 

посилена профорієнтаційна робота. У сучасних умовах для формування 

спрямованості старшокласників на майбутній професійний вибір діяльність 

Центру визначається такими концептуальними засадами: 

- організація інформаційного середовища, оформлення листівок, буклетів, 

проспектів, презентацій, плакатів та ін.; 

- використання засобів масової інформації (преса, радіо, телебачення, 

Інтернет); 

- співпраця з обласним та районними Центрами зайнятості; 

- залучення до профорієнтаційної роботи батьків, учнів та випускників.   

Найкращим способом проведення профорієнтаційної роботи працівниками 

Центру є доведення інформації про університет  таким чином: 

 проведення уроків на тему «Вибір професії та можливості, які дає ВНАУ». 

 участь у профорієнтаційних програмах на Вінницькому обласному 

телебаченні; 

 розміщення оголошення про прийом на навчання в газетах: «Вінниччина», 

33-й канал; «РІА», «Кур`єр»; «Черкаський край» (Черкаська обл.); 

«Хмельниччина» (Хмельницька обл.); «Народне слово» (Кіровоградська обл.); 

електронному виданні «Сучасна освіта»; каталозі з освіти в Україні; 

загальноосвітніх закладах Вінницької та суміжних обл. 

 розповсюдження інформації про університет в Довіднику вищих 

навчальних закладів м. Вінниці та Вінницької області; 

 проведення очно-заочних підготовчих курсів для  учнів випускних 

класів середніх шкіл, студентів коледжів і профтехучилищ; 

 проведення обласних профорієнтаційних заходів; 

 участь у виставках, обласних та районних профорієнтаційних заходах; 

 участь у обласному заході станції юних натуралістів Вінниччини; 

 проведення для майбутніх абітурієнтів Днів відкритих дверей. 

Особливою формою роботи Центру є проведення екскурсій для випускників 

шкіл. Такий напрям профорієнтаційної роботи дозволяє учням ознайомитись з 
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матеріально-технічною базою навчального закладу, поспілкуватись із 

професорсько-викладацьким складом, адміністрацією, студентами, отримати 

відповіді на всі запитання. Із захопленням абітурієнти відвідують лекції та 

практичні заняття, що дає змогу їм відчути себе майбутніми студентами, 

зрозуміти що таке навчальний процес в університеті. 

Окремою сторінкою діяльності підрозділу є співпраця із центрами 

зайнятості, участь у районних профорієнтаційних заходах, обласному заході 

станції юних натуралістів Вінниччини, де взяли участь понад 600 дітей з усієї 

області; заходах ―Ярмарка професій‖, обласній виставці навчальних закладів під 

час святкування дня Європи. Завдяки особливій увазі Президента університету та 

ректора до важливості питання проведення профорієнтаційної роботи, 

Вінницький національний аграрний університет завжди вирізняється серед інших 

навчальних закладів своїми презентаціями, творчим креативним підходом, що дає 

можливість кожному абітурієнту ознайомитись детально із спеціальностями, 

правилами прийому та перевагами навчання у ВНАУ.  

 

Зустріч з майбутніми абітурієнтами в стінах аграрного університету на «Дні відкритих дверей»  

Для кращої підготовки абітурієнтів ведеться посилена робота підготовчим 

відділенням. На відділенні діють наступні форми навчання – очно-заочна, 

вечірня, заочно-дистанційна та скорочена. Підготовчі курси здійснюють 

підготовку слухачів за такими програмами: «українська мова і математика»; 
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«українська мова, математика, біологія»; «українська мова, математика, фізика»; 

«українська мова, математика, географія»; «українська мова, математика, 

історія»; «українська мова, математика, іноземна мова»; «українська мова, 

математика, хімія»; «поглиблене вивчення окремого предмета (кількість 

аудиторних годин - 150)».  

 

Екскурсія стінами університету майбутніх студентів 

Для викладання на підготовчих курсах задіяні викладачі, аспіранти та 

працівники університету.  

 

Профорієнтаційний захід в рамках проведення ювілейного форуму учасників 

юннатівського руху в області 



19 

 

У 2015 році на підготовчому відділення здійснили підготовку до ЗНО три 

групи слухачів: за вечірньою формою навчання, за очно-заочною, скороченою та 

заочно-дистанційною формою навчання для слухачів з віддалених районів.  

Успішно пройшли підсумкову атестацію та отримали свідоцтва 62 слухача з 

Вінницького, Шаргородського, Тростянецького, Немирівського, Гайсинського, 

Калинівського, Козятинського, Ямпільського, Літинського, Липовецького, 

Тиврівського, Хмільницького, Тульчинського, Жмеринського районів та 

Черкаської області. З них: з м. Вінниці – 28 слухачів, з районів Вінницької області  

та інших областей – 34 слухача.     

В університеті досить розгалужена система ступеневої освіти, яку 

забезпечують 7 коледжів, що входять до складу університету. З метою залучення 

випускників коледжів були проведені фахові олімпіади по усіх напрямах 

підготовки. Загалом за результатами фахових олімпіад до участі у конкурсі було 

рекомендовано близько 1344 осіби. Для більш широкого інформування та 

збільшення контингенту студентів, які навчаються за скороченим терміном 

навчання,  Центр організовує День відкритих дверей, зустрічі у коледжах, творчі 

конкурси, олімпіади. 

Прозорість, публічність та об’єктивність – ключові пріоритети роботи 

Центру. 

Післядипломна освіта — це постійно діючий ланцюг в національній системі 

безперервної освіти. Цей етап освітнього процесу забезпечує спеціалізоване 

вдосконалення громадян, поглиблення, розширення і поновлення професійних 

знань, умінь, навичок, задоволенні індивідуальних потреб фахівців у особистому 

та професійному зростанні, підвищення їх конкурентоспроможності відповідно до 

суспільних потреб, а також забезпечення потреб держави у кваліфікованих кадрах 

високого рівня професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально 

виконувати фахові функції, впроваджувати у виробництво нові технології, 

сприяти подальшому соціально-економічному розвитку суспільства. 

Відповідно до Законів України ―Про освіту‖ від 23.05.91 р. і ―Про вищу 

освіту‖ від 01.07.2014 р. післядипломна освіта здійснюється закладами та 
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підрозділами післядипломної освіти. Здобуття  післядипломної освіти  в центрі 

післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного аграрного 

університету це не лише другий диплом, а й якісно новий рівень освіти, нові 

можливості для розвитку кар’єри, більший попит на ринку праці, просування по 

службових сходинках.  

Центр надає освітні послуги з: 

- перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за 

спеціальностями: 

- «Облік і аудит» - 7.03050901; 

- «Менеджмент організацій і   адміністрування» - 7.03060101; 

-  підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК; 

- підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-

дорадників; 

-  навчання та перевірки знань з питань охорони праці; 

- організація факультативних навчальних курсів за тренінговою програмою 

«Простий шлях - від сьогодні до успіху». 

Вступна кампанія у Центрі післядипломної освіти та дорадництва тривала в 

період з 21 липня по 4 серпня 2015 року. Загалом від абітурієнтів було прийнято  

107 заяв, що на 32 більше ніж у 2014 році. Для забезпечення цих показників 

центром було проведено комплекс профорієнтаційних заходів, зокрема, для 

студентів бакалаврів і спеціалістів університету виготовлено буклети, оголошення 

про надання освітньої послуги з перепідготовки в установах, управліннях, 

підприємствах  області. Також активно проводилось розповсюдження агітаційних 

листівок у громадському транспорті.  

Працівники Центру з профорієнтацією відвідали податкові інспекції, 

контрольно-ревізійне управління, трамвайно-тролейбусне управління та інші 

установи, організації міста Вінниці. 

Для проведення додаткового набору на заочну форму навчання за цими ж 

спеціальностями  посилено  профорієнтаційну роботу, впроваджено  нові 

організаційні форми  роботи, проведено широку агітацію у засобах масової 

інформації. 
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За результатами  вступної кампанії  2015 року до центру післядипломної 

освіти та дорадництва зараховано 100 осіб, з них на спеціальність «Облік і аудит» 

– 50 чол., спеціальність «Менеджмент організацій і адміністрування» – 50 чол. 

Тобто, ліцензований обсяг виконаний на 100%, а це свідчить про злагоджену 

професійну та ціленаправлену роботу колективу Центру післядипломної освіти та 

дорадництва. Сьогодні ж у центрі здобуває  другу вищу освіту 188 слухачів. 

Таблиця 4 

Інформація щодо зарахування слухачів на другу вищу освіту 

 за період 2013-2015 рр. 

Рік  Спеціальність «Облік і аудит»  

(ліцензійний обсяг – 50 чол.)  

Спеціальність «Менеджмент 

організацій і адміністрування» 

(ліцензійний обсяг – 50 чол.)  

основний 

набір 

додатковий 

набір 

всього основний 

набір 

додатковий 

набір 

всього 

2013 33 9 42 19 8 27 

2014 41 8 49 31 12 43 

2015 48 2 50 48 2 50 

 

Інноваційною освітньою послугою стало проведення факультативних 

навчальних курсів за тренінговою програмою «Простий шлях - від сьогодні до 

успіху» для слухачів та студентів університету. Курси стають у нагоді як 

слухачам, які пов'язали свою професійну діяльність із певною галуззю і хочуть  

покращити свої навики у конкретній сфері, так і студентам, які ще навчаються та 

прагнуть до самовдосконалення та підвищення рівня загального розвитку. 

Аналогів проведення таких курсів в інших університетах міста немає. 

Для організаційно-методичного забезпечення факультативних курсів 

викладачами розробляються відповідні навчально-методичні матеріали. Всі теми 

на курсах це авторські розробки викладачів, які плідно попрацювали задля 

втілення такої ідеї в життя. 

При організації групи, враховується важливість особистого контакту 

кожного слухача з викладачем, а відтак група набирається не більше 17 чоловік. 

Викладачі використовують, так званий, «некласичний» виклад інформації, а саме 

у формі діалогу, бесіди, рольових ділових ігор та ситуацій. 

Так, за 2015 рік вже дві групи пройшли навчання на факультативних курсах 
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за тренінговою програмою «Простий шлях – від сьогодні до успіху». 

 

Робочий процес факультативних курсів 

 
Випускники першої групи факультативних курсів 

за тренінговою програмою «Простий шлях – від сьогодні до успіху» 

 

Всі учасники були в захваті  від новаторського підходу та щиро дякували 
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організаторам і адміністрації, за можливість всебічно розвиватись у стінах 

Вінницького національного аграрного університету. По закінченню 

факультативних курсів проходить вручення сертифікатів про завершення 

навчання. 

Активізація процесу реформування національної системи освіти є особливо 

актуальним питанням освіти, як чинника забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних фахівців на вітчизняному та міжнародному ринках праці.  

Забезпеченість підприємств АПК області якісними трудовими ресурсами на 

всіх рівнях виробництва від простого працівника до керівника підприємства – це 

запорука досягнення найкращих результатів та задоволення потреб споживача. 

Ефективне господарювання в конкурентному середовищі можливе лише за 

умови постійного покращення рівня знань і удосконалення навичок прибуткового 

ведення господарства, що забезпечується лише за умови систематичного  

підвищенням кваліфікації. 

Відділ підвищення кваліфікації центру післядипломної освіти та дорадництва 

Вінницького НАУ постійно проводить активну роботу з організації: курсів 

підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК, згідно затвердженого 

плану-графіку Міністерства аграрної політики та продовольства України,  а також 

на замовлення підприємств різних форм власності,  приватних та фізичних осіб; 

навчання (підвищення кваліфікації) сільськогосподарських дорадників та 

експертів-дорадників.  

Пріоритетними завданнями центру післядипломної освіти та дорадництва у 

галузі підвищення кваліфікації є:  

– формування контингенту постійних слухачів центру з числа керівників та 

фахівців сільськогосподарських формувань різних форм власності; 

– дотримання принципів безперервності та різноманітності освіти вивчення та 

поширення досвіду провідних підприємств, надання якісних сучасних знань 

слухачам центру;  

– проведення семінарів та круглих столів з керівниками обласних та районних 

управлінь, департаментів та керівниками провідних підприємств, з метою 

популяризації центру післядипломної освіти та дорадництва постійного 

поповнення резерву слухачів. 
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Освітня послуга з підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК 

України в центрі післядипломної освіти та дорадництва Вінницького 

національного аграрного університету надається за професійним спрямуванням 

для таких категорій працівників: 

- керівників агроформувань, агропідприємств, організацій, установ; 

- фермерів;  

- здійснюється підготовка резерву на посади керівників агроформувань та 

підприємств усіх форм власності;  

- головних агрономів, агрономів агропідприємств, господарств усіх форм 

власності;  

- головних зоотехніків та зоотехніків;  

- головних інженерів та інженерів;  

- агрономів-садівників;  

- агрономів з насінництва;  

- агрономів-овочівників;  

- агрономів з захисту рослин;  

- головних бухгалтерів та бухгалтерів;  

- головних економістів, економістів;  

- сільськогосподарських дорадників та експертів дорадників;  

- керівників і спеціалістів з охорони праці. 

Навчальні і навчально-тематичні плани розробляються професорсько-

викладацьким складом відповідних кафедр для кожного профілю слухачів. 

Тематика навчально-тематичних планів систематично вдосконалюється з 

урахуванням досягнень науки, передового досвіду, умов економічного розвитку 

суспільства.  

У відповідності з навчальними планами та програмами кафедр викладачі, які 

беруть участь у проведені занять, забезпечують слухачів методичним матеріалом і 

дають рекомендації по навчальній літературі. 

Однією із форм навчання у центрі (підвищення кваліфікації) післядипломної 

освіти та дорадництва є проведення конференцій, семінарів та круглих столів. 

Короткострокове навчання здійснюється з метою поглибленого вивчення певного 

напряму діяльності, зокрема в разі значних змін у нормативно-правовій базі, з 

питань економіки, сільського господарства. 
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Інформаційна література слухачам центру 

 

Так, 18 березня 2015 року в університеті відбулось засідання  круглого столу 

на тему: «Розвиток системи сільськогосподарського дорадництва – важлива 

складова організаційно-економічних змін на селі», що був присвячений  

підвищенню кваліфікації керівників та спеціалістів агропромислового комплексу 

України. 

Основною метою круглого столу було посилення діалогу і обміну досвідом 

щодо сільськогосподарської дорадчої діяльності, впровадження нових методів 

роботи під час підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів 

агропромислового комплексу. 

 
Віце-президент Національної асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, 

завідувач відділу наукового центру Інституту аграрної економіки Кропивко М.Ф. 
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Робочий процес засідання круглого столу 

 

Учасники круглого столу підчас засідання 

 

У роботі круглого столу взяли участь понад 100 учасників серед них : 

д.е.н., професор, дійсний член (академік) НААН, віце-президент Національної 

асоціації сільськогосподарських дорадчих служб України, завідувач відділу 

наукового центру Інституту аграрної економіки Кропивко М.Ф.; перший 

заступник директора департаменту агропромислового розвитку Вінницької 

обласної державної адміністрації Кирилюк В.М.; доктор економічних наук, 

професор, завідувач кафедри аграрного консалтингу та сервісу Національного 

університету біоресурсів та природокористування Кальна-Дубінюк Т.П.; голова 
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асоціації фермерів та приватних землевласників Вінницької області Кухар І.І.; 

голова споживчого товариства «Вінницька обласна сільськогосподарська дорадча 

служба «Агродорада»; представники компанії «Седна-агро»; начальники 

управлінь агропромислового розвитку райдержадміністрацій, керівники 

агропідприємств, сільськогосподарські дорадники, експерти-дорадники дорадчих 

служб Вінницької області; науково-професорський склад університету та інші.  

За сприяння Президента Вінницького національного аграрного 

університету, доктора економічних наук, професора, дійсного члена (академіка) 

НААН України Григорія Миколайовича Калетніка  та центру післядипломної 

освіти та дорадництва ВНАУ 28 серпня 2015 року у стінах університету відбулась 

наукова конференція і навчально-практичний семінар на тему: ―Розвиток малого і 

середнього підприємництва та кооперації на селі. Проблеми та перспективи". 

Співорганізаторами також виступили: Міністерство агарної політики та 

продовольства України, Вінницька обласна державна адміністрації, Селянська 

спілка України та Національна асоціація сільськогосподарських дорадчих служб 

України. 

 
Мазур В.А. – ректор Вінницького НАУ; Калетнік Г.М. – президент Вінницького НАУ; 

Хоменко О.М. – директор Департаменту науково-освітнього забезпечення та розвитку 

підприємництва на селі Міністерства аграрної політики та продовольства України; Неїлик 

М.М. – директор Департаменту агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації 

(з ліва на право) 
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Організатори заходу від центру післядипломної освіти та дорадництва 

 

Учасники конференції представили свої напрацювання та поділились 

думками щодо майбутнього розвитку кооперативного руху в Україні та 

взаємозв’язку ефективного функціонування кооперативів із забезпечення сталого 

розвитку сільських територій та дійшли головного висновку: виробництво може 

бути прибутковим лише з передпродажною підготовкою та каналами збуту. Тому 

немає іншого шляху для наших дрібних сільгоспвиробників ніж об’єднання у 

кооперативи. 

Загалом в конференції взяли участь делегати із Вінницької, Житомирської, 

Черкаської та Хмельницької областей України. Свою думку мали можливість 

донести представники: малих та середніх виробників сільськогосподарської 

продукції, департаментів агропромислового розвитку обласних та районних 

державних адміністрацій, сільськогосподарських обслуговуючих кооперативів, 

дорадчих служб. 

За результатами заходу вийшов збірник матеріалів наукової конференції і 

навчально-практичного семінару «Розвиток малого і середнього підприємництва 

та кооперації на селі. Проблеми та перспективи». 

Важливим інструментом підтримки і сприяння розвитку сільських 

територій є дорадча діяльність. Вдосконалюючи цей напрям, можна отримати 
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істотний результат в подальшому розвитку, підвищенні ефективності аграрного 

сектора економіки нашої держави та забезпечити гармонійний розвиток сільських 

територій в цілому. 

 

Учасники наукової конференції і навчально-практичного семінару 

 

Одним із основних компонентів дорадчої діяльності виступає система 

освіти, яка пов'язана з реалізацією процесу поширення знань. Вона охоплює 

діяльність реально сформованих суспільних інститутів, які здійснюють 

підготовку фахівців до роботи на основі отриманих знань у навчальних закладах.  

На теренах Вінниччини, така підготовка сільськогосподарських дорадників 

та експертів-дорадників здійснюється за професійними програмами тільки у 

центрі післядипломної освіти та дорадництва Вінницького національного 

аграрного університету. 

З 7 по 17 грудня 2015 року було проведено традиційне навчання 

(підвищення кваліфікації) сільськогосподарських дорадників та експертів-

дорадників. 

Слухачами курсів зараховані працівники Департаменту агропромислового 

розвитку Вінницької ОДА, асоціації фермерів та приватних землевласників 
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Вінницької області, РПК «Сільськогосподарська дорадча служба» Гайсинського 

району, Погребищенської РДА, та ГО «Національний центр 

сільськогосподарського дорадництва та консалтингу «Досвід» м. Вінниця. 

 

Навчальний процес сільськогосподарських дорадників 

 

Проведення подібних навчань дають можливість обміну досвіду та 

формування системи знань і умінь, які складають основу професійної 

компетентності кадрів, їх підготовленість до здійснення ефективного 

господарювання в умовах змін та реформ сьогодення. 

 

Сільськогосподарські дорадники та експерти-дорадники 2015 року 
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Висококваліфікований професорсько-викладацький склад, потужна 

матеріально-технічна база університету,  комфортні умови та зручний графік 

навчання дозволяють слухачам у повній мірі підвищити свій професійний рівень, 

отримати нові знання та поділитися досвідом з колегами.  

По закінченні навчання всі учасники отримали свідоцтва про підвищення 

кваліфікації встановленого державного зразка. 

Забезпечуючи стабільне прибуткове ведення сільського господарства в 

Україні, ефективно функціонуюча дорадча діяльність в аграрній сфері сприятиме 

формуванню принципово нових виробничих відносин між 

сільськогосподарськими товаровиробниками, іншими учасниками аграрного 

ринку та органами державної влади, аграрною освітою і наукою. 

 
Урочисте вручення свідоцтв проректором  

з науково-педагогічної та навчальної роботи Мулик Т.О. 

 

7 грудня 2015 року за спільної організації центру післядипломної освіти та 

дорадництва та Департаменту агропромислового розвитку облдержадміністрації у 

Вінницькому національному аграрному університеті відбулась презентація 

пілотного проекту «Аграрні розписки в Україні». 

Проект впроваджується IFC, членом групи Світового банку, в партнерстві із 

швейцарською Конфедерацією в Україні. 
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Експерт проекту «Аграрні розписки в Україні» Роман Колібаба 

 

 

Учасники презентації пілотного проекту «Аграрні розписки в Україні» 

 

Залучення аграрних розписок створює нові можливості більш прозорого та 

ефективного кредитування малого та середнього агробізнесу. За сьогоднішніх 

умов вкладення великих інвестицій в Український аграрний сектор економіки, 

такий інструмент є вкрай необхідним для безпечної роботи зарубіжних інвесторів 

та вітчизняних аграріїв.  
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Згідно із Законом України від 6 листопада 2012 «Про аграрні розписки», 

автором якого є доктор економічних наук, професор, дійсний член (академік) 

НААН України, Народний депутат України 4-го, 5-го, 6-го і 7-го скликань, 

Президент Вінницького національного аграрного університету Григорій 

Миколайович Калетнік, аграрна розписка – це товаророзпорядчий документ, що 

фіксує безумовне зобов’язання боржника, яке забезпечується заставою, здійснити 

поставку сільськогосподарської продукції або сплатити грошові кошти. 

Створення безпечних умов праці на виробництві всіх форм власності було і 

залишається одним з головних пріоритетів суспільства. Правильно організована 

робота у сфері безпеки праці підвищує дисциплінованість працівників, що, в свою 

чергу, призводить до покращення продуктивності праці, сприяє зниженню 

кількості нещасних випадків, підвищує ефективність виробництва. 

Навчально-методична госпрозрахункова лабораторія з охорони праці центру 

післядипломної освіти та дорадництва Вінницького НАУ систематично проводить 

навчання з питань охорони праці, яке спрямоване на збереження здоров’я і 

працездатності людини в процесі трудової діяльності, створення належних умов 

праці, запобігання нещасним випадкам, професійним захворюванням та 

здійснюється відповідно до вимог ст.18 Закону України «Про охорону праці». 

 
Співробітники ВНАУ під час начитки лекційного матеріалу  
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Для забезпечення якісного рівня навчання графіки занять складаються 

враховуючи специфіку роботи слухачів та опираючись на розроблені навчально-

тематичні плани і навчальні програми. До навчального процесу залучено 

професорсько-викладацький склад університету та кваліфіковані фахівці-

практики – головні державні інспектори Управління Держпраці у Вінницькій 

області. Лабораторія має потужну навчально-технічну базу та методичне 

забезпечення, яке допомагає слухачам якісніше засвоїти отриманий матеріал. 

По завершенню навчання комісією Управління Держпраці у Вінницькій 

області здійснюється перевірка знань з охорони праці. Всі слухачі, які 

продемонстрували якісний рівень знань отримують відповідні посвідчення, які 

підтверджують їх професіоналізм.  

Завдяки функціонуванні навчально-методичної госпрозрахункової 

лабораторії з питань охорони праці у центрі післядипломної освіти та 

дорадництва ВНАУ увесь керівний склад науково-педагогічних та 

адміністративних працівників систематично проходять курс навчання та 

перевірку знань з охорони праці. 

Протягом 2015 року навчально-методична госпрозрахункова лабораторія з 

охорони праці плідно попрацювала і показала високі показники. Здійснили 

колосальну профорієнтаційну роботу, яка охопила левову частину підприємств, 

організацій та агроформувань Вінницької області, а саме великі торгівельні 

мережі, медичні заклади, фінансові установи, вищі навчальні заклади, коледжі, 

бібліотеки, Управління облдержадміністрації та міської ради, а також приватні 

підприємства різної сфери діяльності. 

Загалом за рік видано 170 посвідчень про навчання та перевірку знань з 

питань охорони праці. 

Особливу увагу Президент та ректор університету приділяє об’єктивності та 

прозорості системи оцінки знань студентів.  

Комп’ютерне тестування знань студентів проводиться з метою виявлення 

сформованих професійних компетенцій кожного студента. Тому запитання для 

комп’ютерного тестування носять практичний характер, саме виявляють вміння 

застосовувати здобуті теоретичні знання з певної навчальної дисципліни у своїй 
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майбутній професійній діяльності.  

Методична підтримка комп’ютерного тестування забезпечується відділом 

інформаційного забезпечення та електронних засобів навчання, навчально-

методичним відділом, відділом ліцензування, акредитації та моніторингу якості 

освіти. Технологічна підтримка комп'ютерного тестування (апаратна, програмна) 

забезпечується обчислювальним центром університету. 

Оцінювання знань студентів з навчальних дисциплін комп'ютерним 

тестуванням може використовуватися при проведенні поточного, підсумкового 

(модульного), семестрового чи ректорського контролю знань студентів, а також 

при перевірці попередніх та залишкових знань студентів. 

Кафедри ведуть розробку й регулярне оновлення тестових завдань для 

поточного та підсумкового контролю знань, для перевірки попередніх та 

залишкових знань студентів. 

Тестові завдання для підсумкового контролю і перевірки залишкових знань, 

розроблені викладачами кафедр, проходять внутрішню експертизу на кафедрі, 

відповідають робочій програмі дисципліни, затверджуються на засіданні 

методичної комісії кафедри.  

Результати комп’ютерного тестування кожного студента автоматично 

фіксуються у електронній відомості, де вказано прізвище, ім'я та по батькові 

студента, номер його залікової книжки, а також оцінка за проходження 

тестування. У електронній відомості системою відразу ж обраховується середній 

бал групи студентів, якість засвоєння знань з навчальної дисципліни та 

успішність. 

Результати високого рівня підготовки у 2015 році студенти Вінницького 

національного аграрного університету продемонстрували на Всеукраїнському 

рівні, стали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів, 

зокрема та отримали: 

1. Воронюк Віта Володимирівна – диплом за зайняте третє місце в обласному 

етапі ХV Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика; 

2. Клімик Володимир Іванович – грамота за високі результати при 

індивідуальному тестуванні у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»; 
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3. Савчук Вадим Валентинович – грамота за оригінальність представлення 

творчої частини завдання у ІІ етапі Всеукраїнської студентської олімпіади зі 

спеціальності «Обладнання переробних і харчових виробництв»; 

4. Кірієнко Оксана Олександрівна, Клімик Володимир Іванович, Савчук 

Вадим Валентинович – грамота за колективну волю до перемоги у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і 

харчових виробництв»; 

5. Кірієнко Оксана Олександрівна – диплом за зайняте 3-тє місце у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальності «Обладнання переробних і 

харчових виробництв»; 

6. Чернопиский Вадим Віталійович – диплом за зайняте 3-тє місце у 

Всеукраїнському конкурсі дипломних проектів спеціаліста зі спеціальності 

«Обладнання переробних і харчових виробництв»; 

7. Качур Ярослава Юріївна – диплом за зайняте 2-ге місце у Всеукраїнському 

конкурсі магістерських робіт зі спеціальності «Обладнання переробних і харчових 

виробництв»; 

8. Гетьман Людмила – диплом за зайняте 1-ше місце за підсумками ІІІ етапу 

ХVІ Міжнародного конкурсу з української мови ім. Петра Яцика 

Вінницький національний аграрний університет має потужну матеріально-

технічну базу, розміщений у 6 власних навчальних корпусах. 

Навчальний аудиторний фонд налічує 34 лекційні аудиторії та 100 аудиторій 

для проведення практичних занять, з них 77 лабораторних приміщень, 16 

комп’ютерних класів, навчальні та наукові лабораторії, 2 бібліотеки, 6 читальних 

залів. 

Для студентів та викладачів працюють буфети та дві сучасні їдальні  на 1130 

місць.  

Для проведення навчальних занять з фізичної підготовки в університеті 

облаштовано сучасний стадіон та спортивні зали. Площа спортивних залів 

становить 1018 м
2
. 

З метою забезпечення навчального процесу, в університеті є 725 дисплейних 

місць для роботи з сучасними комп’ютерами. 
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Загальна площа навчальних корпусів університету становить – 31359,18 м
2
, 

а гуртожитків – 17741 м
2
. 

Бібліотека Вінницького національного аграрного університету є тією 

творчою лабораторією від ресурсів і послуг якої багато в чому залежить якість і 

зміст освіти наших студентів. Сьогодні бібліотека стає часткою освітнього 

процесу університету, забезпечуючи доступ своїх читачів до найрізноманітнішої 

інформації, у відповідності до всіх напрямків навчання. 

Протягом року діяльність бібліотеки була спрямована за такими основними 

напрямками: 

– покращення якості обслуговування користувачів; 

– своєчасне забезпечення користувачів літературою у відповідності з 

навчальними планами; 

– надання користувачам доступу до опублікованих бібліотечних 

ресурсів із внутрішньої мережі університету та з мережі Інтернет; 

– задоволення різних інформаційних потреб користувачів бібліотеки 

через систему електронних каталогів та картотек, інформаційних бюлетнів нових 

надходжень, бібліографічних покажчиків, тематичних списків літератури; 

– проведення роботи по науково-обґрунтованому формуванню фонду 

бібліотеки; 

– ведення картотеки забезпечення навчальних дисциплін вузу;  

– аналіз книгозабезпеченості окремих категорій студентів, навчальних 

предметів, курсів і наукових тем та виявлення прогалин у формуванні фондів; 

– збереження бібліотечних фондів з метою забезпечення бібліотечно-

бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів; 

– випуск рекомендаційних бібліографічних покажчиків; 

– організація книжкових виставок, проведення масових заходів; 

– проведення науково-практичного семінару методичного об’єднання 

бібліотек аграрного напрямку Вінницької області; 

– участь з доповідями та презентаціями у міжвузівських семінарах м. 

Вінниці. 
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На 21.12.2015 року бібліотечний фонд нараховує 219516 прим., з них 

навчальної літератури 162324 прим. Протягом року до фонду бібліотеки надійшло 

3455 прим. з них подарованих 405 прим. 

Бібліотека ВНАУ, в інтересах свого користувача, шукає нові підходи до 

процесу обслуговування, вдосконалює свою діяльність, розширюючи при цьому 

спектр бібліотечно-інформаційних послуг, форми й зміст роботи, з метою 

забезпечення повноти, доступності й оперативності інформації.  

Із впровадженням у роботу нових інформаційних технологій, заміною 

традиційних, створюється зовсім нова політика обслуговування в бібліотеках. 

Інформаційні технології дозволяють змінити сутність процесу обслуговування, 

взаємини з користувачами, запропонувати їм принципово нові послуги.  

Автоматизова книговидача 

 

 

 

 

Комп’ютеризація читальних залів 

На шляху до комплексної автоматизованої роботи бібліотеки не можна 

зупинятися. Співробітники бібліотеки постійно вдосконалюють роботу в цьому 

напрямку: впроваджують більш досконалі методи роботи, обновляють техніку, 

переходять на нові якісні бібліотечно-інформаційні послуги, впроваджують 

принципово інший рівень обслуговування, що сприятиме постійному 

відновленню різних сторін діяльності – це електронна видача документів, 
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організація відкритого доступу, надання широкого спектра консультаційних 

послуг у читальних залах. 

Бібліотека надає інформацію про нові надходження, актуальні теми, ювілейні 

дати через яскраві, змістовні книжкові виставки: «Наукові праці академіка Г. М. 

Калетніка», «Історія великого народу», «Рідна мова – духовний скарб нації», 

«Соборна незалежна Україна», «Вода для життя», «Магія великої писанки», 

«Всесвітній День книги і авторського права», «Крути в історії України: правда і 

вимисел», «Мій край – моя земля», «Стан та перспективи розвитку аграрної 

науки», «День Європи», «День Конституції України», «На допомогу 

першокурснику», «Серця мого дивосвіт», «Козацька держава – наша гордість і 

слава», Калейдоскоп зимових свят» та багато інших.  

Проводяться огляди літератури: «Бухгалтерський фінансовий огляд», 

«Лісівництво і лісові ландшафти», «Теологія», «Професійна етика», «Фінанси 

підприємств», «Експлуатація машин і обладнання», «Плодівництво», «Організація 

сільськогосподарського виробництва», «Технологія біовиробництва» та інші. 

Доброю традицією в роботі бібліотеки ВНАУ стало проведення спільних зі 

студентами та викладачами вузу масових заходів, серед яких хотілося б 

відзначити майстер-клас «Магія великодньої писанки»; літературно-музичні 

вечори «Фестиваль гумору», «Серця мого дивосвіт», «Зимові свята та обряди»; 

бесіди за круглим столом : «Перед любов’ю голову схиляю», «Природне – 

значить природне», «Сидерати», «Соціально-психологічна адаптація 

першокурсника», «Світогляд – основа нашого життя» та інші. Для студентів І-х 

курсів бібліотекарями проводяться екскурсії по бібліотеці, презентується виставка 

«Історія великого народу». 

Запитом сучасного читача є швидке одержання необхідної йому інформації 

у комфортних умовах. Сьогодні вищий навчальний заклад, що працює в умовах 

змін у навчальному й науковому процесах, чекає й від бібліотеки мобільності в 

забезпеченні його потреб. Таким чином, бібліотекар повинен бути не тільки 

хранителем книг і знавцем читацьких запитів, а й вміти подавати необхідну 
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інформацію. Для задоволення запитів читачів бібліотека щорічно працює над 

відбором актуальних тем та укладає бібліографічні покажчики. 

Бібліотека першочерговим завданням ставить перед собою задоволення 

інформаційних потреб користувачів. А для цього потрібно професійно 

розвиватися, втілювати в життя нові ідеї і задуми щодо модернізації змісту 

діяльності бібліотеки. Бібліотекарі розуміють, що саме бібліотеки, сьогодні є тією 

рушійною силою, яка дозволить активізувати та значно прискорити роботу по 

формуванню доступної наукової інформації користувачеві. Бібліотека працює над 

розвитком і удосконаленням бібліотечного web-сайту ВНАУ, який висвітлює 

роботу бібліотечних підрозділів протягом року. Надає можливість не тільки 

ознайомитись із структурою бібліотеки, її історією, правилами користування та 

переліком послуг, а й знайомить з новими надходженнями літератури, 

інформаційними списками за актуальними темами, бібліографічними 

покажчиками, книжково-журнальними виставками та масовими заходами, 

методичними розробками. Надає можливість відвідати віртуальні виставки та 

ознайомитись з презентаціями книжок в електронному форматі. Залишаючись 

книгозбірнею, бібліотека зможе значно прискорити процес зустрічі читача з 

книгою, коли інформація про фонд і пошукові системи буде відображена в 

електронному вигляді.  

Бібліотека ВНАУ є Головною бібліотекою методичного об’єднання 

бібліотек аграрного напряму Вінницької області, до якого входять 8 бібліотек 

коледжів, 1 бібліотека технікуму, бібліотека Інституту кормів та сільського 

господарства Поділля НААН України та бібліотека Уладово-Люлинецької 

дослідно-селекційної станції. Основними завданнями методичного центру є: 

впровадження та вдосконалення технологічних процесів роботи; вивчення та 

впровадження досвіду роботи інших бібліотек; впровадження у діяльність 

бібліотек нормативної документації, методичних рекомендацій провідних 

методичних центрів; аналіз діяльності та узагальнення досвіду роботи бібліотек 

методичного об’єднання. Головною функцією методичної діяльності є надання 
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методичної та практичної допомоги через консультації, семінари, стажування, 

практикуми та інші форми й методи навчання.  

26 листопада 2015 року на базі бібліотеки Вінницького національного 

аграрного університету був проведений науково-практичний семінар методичного 

об’єднання бібліотек аграрного напрямку Вінницької області «Бібліотеки в 

сучасному світі науки, освіти та культури». На семінарі були представлені 

доповіді, які розкривали актуальні проблеми діяльності вузівської бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Науково-практичний семінар методичного об’єднання бібліотек аграрного 

напрямку Вінницької області «Бібліотеки в сучасному світі науки, освіти та 

культури» 

 

Для пошуку нових форм роботи і обміну досвідом працівники бібліотеки 

відвідують інші вузівські бібліотеки, беруть активну участь у науково-практичних 

конференціях, які проходять на базі обласного методичного об’єднання 

вузівських бібліотек м. Вінниці, виступають з доповідями та презентаціями.  
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2.1. Кадрове забезпечення  

Сьогодні в університеті забезпечують навчальний процес 424 науково-

педагогічних працівників, з них 39 докторів наук; 242 кандидатів наук. Переважна 

більшість викладачів університету мають педагогічний стаж більше 10 років, 

середній вік викладачів становить 42 роки: докторів наук, професорів – 47 років. 

Всі кафедри університету очолюють особи з науковими ступенями та званнями, 

100 % випускових кафедр очолюють доктори наук та професори.  

Динамічно розвивався колектив університету у 2015 році, всі науково-

педагогічні працівники працюють над підвищенням своєї наукової кваліфікації та 

педагогічної майстерності:  

Сім науково-педагогічний працівників захистили докторську 

дисертацію: 

Яремчук Олександр Степанович – професор кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин і зоогігієни;  

Кучерявий Віталій Петрович – професор кафедри технології виробництва 

продуктів тваринництва; 

Вдовенко Лариса Олександрівна – доцент кафедри фінансів та кредиту; 

Польова Олена Леонідівна – доцент кафедри фінансів та кредиту; 

Алескерова Юлія Володимирівна – доцент кафедри економіки та аналізу; 

Вдовенко Сергій Анатолійович - доцент кафедри плодівництва, 

овочівництва та технології зберігання і переробки сільськогосподарської 

продукції; 

Власенко Іван Володимирович – доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 

Вчене звання професора присвоєно 2 науково-педагогічним 

працівникам: 

Шпикуляк Олександр Григорович – професор кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії;  

Матвійчук Віктор Андрійович – професор кафедри електротехнічні 

системи, технології та автоматизація в АПК. 
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Вчене звання доцента присвоєно 17 науково-педагогічним працівникам: 

Коваль Любов Віталіївна – доцент кафедри організації обліку та звітності; 

Марценюк-Розарьонова Олена Василівна – доцент кафедри фінансів та 

кредиту; 

Руда Оксана Леонтіївна – доцент кафедри фінансів та кредиту; 

Шевчук Олександр Федорович – доцент кафедри математики, фізики та 

комп’ютерних технологій; 

Петриченко Олександр Анатолійович – доцент кафедри економіки та 

аналізу; 

Юрчук Наталя Петрівна – доцент кафедри економічної кібернетики; 

Поліщук Тетяна Володимирівна - доцент кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин та зоогігієни; 

Марценюк Вадим Петрович - доцент кафедри годівлі сільськогосподарських 

тварин та водних біоресурсів; 

Олійник Наталія Анатоліївна - доцент кафедри фізичного виховання; 

Гаврилюк Наталя Михайлівна - доцент кафедри української та іноземних 

мов; 

Клибанівська Тетяна Миколаївна  - доцент кафедри історії України та 

філософії; 

Осаульчик Ольга Борисівна - доцент кафедри української та іноземних мов; 

Ставська Юлія Вацлавівна - доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму; 

Токарчук Діна Миколаївна - доцент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії; 

Шаманська Олена Ігорівна - доцент кафедри дорадництва та інформаційних 

технологій в менеджменті; 

Томчук Олеся Валеріївна - доцент кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму; 

Суховуха Світлана Миколаївна - доцент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів. 
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25 науково-педагогічних працівники захистили кандидатську 

дисертацію: 

Яремчук Наталія Федорівна – старший викладач кафедри організації 

обліку та звітності; 

Гуцаленко Оксана Олександрівна – старший викладач кафедри організації 

обліку та звітності; 

Козаченко Анна Юріївна – старший викладач кафедри аудиту та 

державного контролю; 

Чудак Ліна Анатоліївна – старший викладач кафедри аудиту та державного 

контролю; 

Кошельник  Вікторія Миколаївна – асистент кафедри економіки та аналізу; 

Балтремус Ольга Михайлівна – асистент кафедри фінансів та кредиту; 

Задорожна Лариса Михайлівна  - асистент кафедри фінансів та кредиту; 

Прутська Тетяна Юріївна  -  асистент кафедри організації обліку та 

звітності; 

Паламарчук  Інна Іванівна  - асистент  кафедри плодівництва, овочівництва та 

технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції; 

Костюк Оксана Олександрівна  - асистент  кафедри плодівництва, овочівництва та 

технології зберігання і переробки сільськогосподарської продукції; 

Ковальова Катерина Вікторівна – старший викладач кафедри української 

та іноземних мов; 

Телекало Наталія Валеріївна -  асистент кафедри рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур 

Мушит Сергій Олександрович – старший викладач кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів 

Єрмішев Олег Вячеславович – асистент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів; 

Коберська Вікторія Альдмилівна –  асистент кафедри годівлі 

сільськогосподарських тварин та водних біоресурсів; 

Пришляк Наталя Вікторівна - асистент кафедри адміністративного 
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менеджменту та альтернативних джерел енергії; 

Зозуляк Ігор Анатолійович – асистент кафедри процеси та обладнання 

переробних і харчових виробництв ім. П.С.Берника; 

Труханська Олена Олександрівна - старший викладач кафедри 

експлуатації машинно-тракторного парку та технічного сервісу; 

Моторна Оксана Олексіївна – асистент кафедри машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва; 

Прилуцький Анатолій Михайлович  – старший викладач кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму; 

Хаєцька Ольга Петрівна – старший викладач кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму; 

Дармограй Ольга Вікторівна  - старший викладач кафедри аграрного 

менеджменту;  

Гоцуляк Юрій Вікторович – старший викладач кафедри права; 

Лебедєва Наталія Анатоліївна  старший викладач кафедри української та 

іноземних мов; 

Котик Юрій Васильович - старший викладач кафедри історії України та 

філософії. 

В університеті створено усі необхідні умови для творчого розвитку його 

співробітників, стажування та співпраці з колегами університетів України та 

зарубіжжя. 

У 2015 році підвищення кваліфікації пройшли 84 викладачів: з них 38 

викладачів на виробництві, 46 – у навчальних закладах. Стажування за кордоном 

проходили:  Кірєєва Е.А. – США, м.Вашингтон, 2015р.; Нейко І.С. – Польща, 

м.Варшава, 2015 р. 

На базі Вінницького національного аграрного університету пройшли 

підвищення кваліфікації 29 науково-педагогічних та педагогічних працівників.  

У 2016 році планують підвищувати кваліфікацію на виробництві або у 

навчальних закладах за спеціальністю викладання своєї дисциплін 72 викладач 
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університету. 

Для підвищення кваліфікації викладачів з використанням електронних 

засобів навчання в університеті створено постійнодіючий навчально-практичний 

семінар «Інноваційні технології в освітній діяльності».  Заняття проводяться в 

комп’ютерних класах та за дистанційною формою навчання за допомогою 

вебінарів.  

2.2. Навчально-методична робота  

Навчально-методична робота викладачів університету проводиться згідно 

затверджених керівництвом планом роботи науково-методичної комісії та 

видання навчально-методичної літератури. За звітний  період  2015  року було 

розроблено плани роботи та видання навчально-методичної літератури, які 

обговорювались на засіданнях науково-методичних комісій факультетів і 

затверджувались науково-методичною комісією університету.  Згідно плану було 

проведено 9 засідань, на яких затверджено до видання: 32 посібники 

(підручників), 9 монографій, 458 методичних розробок  та 226  програм 

навчальнох дисциплін. 

Навчально-методичним відділом було проведено внутрішню експертизу 

змісту та програм навчальних та виробничих (переддипломних) практик щодо 

відповідності нормативним вимогам всіх напрямів та рівнів підготовки. 

Вінницький національний аграрний університет є провідним навчальним 

закладом України з впровадження сучасних інноваційних методик організації 

навчального процесу, електронних засобів навчання, тестового контролю 

залишкових знань тощо. Електронна система управління якістю освітньої 

діяльності «Сократ» є власною розробкою університету та глобальним 

інформаційним базисом для: управління навчальним процесом; обліку і контролю 

знань  та навчальної активності студентів; електронної підтримки бібліотеки; 

репозиторію університету. 
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Таблиця 5 

Видання навчально-методичної літератури по кафедрах Вінницького 

національного аграрного університету за 2015 рік 
Факуль

тет 

№ 

пор. 
Кафедра Методичні Програми Монографії Посібники 

 

А
гр

о
н

о
м

іч
н

и
й

 

1 Ботаніки, генетики та захисту рослин                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                9 - - 1 

2 
Екології та охорони навколишнього 

середовища 36 5 
1 1 

3 
Землеробства, грунтознавства та 

агрохімії 17 7 
1 6 

4 
Лісового, садово-паркового 

господарства та кормовиробництва 10 1 
- - 

5 

Плодівництва, овочівництва та 

технології зберігання і переробки 

сільськогосподарської продукції 3 - 

- - 

6 Рослинництва, селекції та 

біоенергетичних культур 

4 7 - - 

Всього по факультету 79 20 2 8 

М
ен

ед
ж

м
ен

т
у 

1 Аграрного менеджменту 23 19 - - 

2 
Адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії 31 10 
- - 

3 
Дорадництва та інформаційних 

технологій в менеджменті 13 4 
- 2 

4 Історії України та філософії 9 10 2 1 

5 

Менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної 

справи та туризму 10 13 

- - 

6 Права 9 11 - - 

7 Української та іноземних мов 1 9 - 8 

Всього по факультету 96 76 2 11 

М
ех

а
н

із
а
ц

ії
 с

іл
ь
сь

к
о
го

 

го
сп

о
д
а
р
ст

в
а
 

1 
Двигунів внутрішнього згорання та 

альтернативних паливних ресурсів 
8 - - 1 

2 Експлуатації МТП та технічного сервісу 6 6 - - 

3 
Електротехнічні системи, технології та 

автоматизація в АПК 2 4 
- 1 

4 
Загальнотехнічних дисциплін та 

охорони праці 6 - 
- 4 

5 
Машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва 3 - 
- 1 

6 

Процесів та обладнання переробних і 

харчових виробництв ім. проф. П. С. 

Берника 

21 1 - 1 

7 Сільськогосподарських машин - - - - 

Всього по факультету 46 11 - 8 
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Продовження таблиці  5 
Т

В
 і

 П
П

Т
 

1 
Годівлі сільськогосподарських тварин 

та водних біоресурсів 
29 6 1 - 

2 
Розведення сільськогосподарських 

тварин і зоогігієни 9 4 
- 1 

3 
Технології виробництва продуктів 

тваринництва 22 8 
- 1 

4 Фізичного виховання 11 - - 2 

5 Харчових технологій та мікробіології 23 7 - - 

Всього по факультету 94 25 1 4 

Е
к

о
н

о
м

іч
н

и
й

  

1 Аудиту та державного контролю 17 6 1 - 

2 Eкономічної кібернетики 15 6 - - 

3 
Математики, фізики та компютерних 

технологій 11 10 

1 2 

4 Економіки та алалізу 63 42 - - 

5 Організації обліку та звітності 11 6 1 - 

5 Фінансів та кредиту 26 24 1 - 

Всього по факультету 143 94 4 2 

Всього по університету 458 226 9 32 

 

Інструмент програмного забезпечення дозволяє сформувати будь-які запити 

щодо успішності студентів з можливістю розрахунків середнього балу, якісних 

показників успішності, здійснення порівняльного аналізу результатів навчання. 

Персональний кабінет викладача дає можливість публікації власних методичних 

матеріалів викладачем; містить систему напівавтоматичної публікації офіційних 

методичних та навчальних видань університету; електронні засоби ведення 

викладачами кредитної системи обліку знань; WEB-конструктор тестів; 

викладацьку систему ведення власної навчальної документації; дає можливості 

управління WEB-сайтом своєї кафедри; перегляд та  одержання розкладу занять 

на мобільний телефон з навчального відділу on-line; можливість розсилання 

повідомлень, новин; отримання повідомлень щодо організації навчального 

процесу. 

http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=27
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=27
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=1
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Електронна система «Сократ» - інтегрована система управління якістю освітньої діяльності 

університету 

 

Репозиторій ВНАУ включено до двох головних світових репозиторних 

реєстрів http://www.openarchives.org та Registry of Open Access Repositories 

http://roar.eprints.org/, а також до реєстру репозиторіїв на scholar.google.com.  

Рейтинг складають з 2004 року і публікують двічі на рік (у червні-липні та 

січні). Його складає Лабораторія кіберметрики («Cybermetrics Lab») Національної 

дослідницької ради Іспанії («Spanish National Research Council», CSIC), яка діє при 

Міністерстві науки та інновацій Іспанії. Рейтинг починався з аналізу 6000 

університетів у 2004 році, на сьогодні аналізують понад 20000 вищих навчальних 

закладів і визначають їхнє місце відповідно до ступеня представлення своєї 

діяльності в Інтернет-просторі. 

Первинною метою рейтингу є сприяння академічної присутності в Інтернеті, 

підтримання відкритого доступу для значного збільшення передачі наукових і 

культурних знань в університетах світу. 

1. Size - розмір сайту (вага – 25 %). 

http://www.openarchives.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://scholar.google.com/
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2. Visibility – цитованість (вага – 50 %). 

3. Rich files – «багаті» файли (вага – 12,5 %). 

4. Scholar – кількість наукових публікацій сайта і посилань на них з бази 

даних «Google Scholar». 

Результати рейтингу світової рейтингової моделі Webometrics засвідчили, що 

наукові публікації, результати наукових досліджень професорсько-викладацького 

складу, магістрантів, аспірантів та студентів Вінницького національного 

аграрного університету, через систему якісної обробки інформації і належного 

технологічного забезпечення, є відкритими і доступними для світової спільноти. 

В персональному кабінеті викладача введено новий модуль – я в Scholar – що 

дозволяє кожному викладачу сформувати веб-посилання на наукові праці, 

підвищити індекс цитування та власний іміджевий науково-викладацький бренд, 

що позитивно впливає на розвиток бренду університету.  

В 2015 році продовжено роботу з автоматизації інформаційного 

супроводження наукової роботи. Так, в персональному кабінеті викладача 

введено новий модуль обліку наукових  праць, що дозволяє швидко сформувати 

список наукових праць викладача та є основою для звітів і запитів інформації з 

виконання наукової роботи кафедрами та факультетами університету. 

 

2.3. Практична підготовка студентів  

 

Практична підготовка студентів, як одна із форм організації навчального 

процесу, є обов'язковою компонентою освітньо-професійної програми для здо-

буття кваліфікаційного рівня, що має на меті набуття студентом професійних 

навичок та вмінь. Вона здійснюється на кращих підприємствах агропромислового 

комплексу під організаційно-методичним керівництвом викладачів університету 

та головних спеціалістів підприємств. Під час проходження практики  студентом 

закладаються основи професійної діяльності, ділових якостей фахівця. 

       Перелік баз виробничих практик щорічно оновлюється та формується за 

рахунок власних баз, баз, рекомендованих Департаментом агропромислового 
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розвитку обласної державної адміністрації, баз сільськогосподарських підпри-

ємств, які видали направлення на цільову підготовку, та баз практики, що надали 

відношення про можливість подальшого працевлаштування студентів. 

За період 2014 – 2015 років переукладено 268 договорів з господарствами, 

підприємствами та організаціями на проведення виробничих практик студентів. 

Зміст  договорів відповідають вимогам Положення про проведення практики 

студентів ВНЗ затвердженого  наказом Міністерства  освіти України від 

08.04.1993 № 93, зареєстрованим у Мін’юсті України 30.04.1993 за № 35.  

В університеті створено Реєстр даних щодо проходження студентами всіх 

видів практики, де вказано бази практики із зазначенням назви господарства, 

населеного пункту, місця розташування, прізвища керівника господарства, но-

меру телефону, спеціалізації господарства, також ведуться Паспорти, які за фо-

рмою та змістом відповідають вимогам, рекомендованим Міністерством освіти і 

науки України. Відділом практичного навчання та працевлаштування ведеться 

постійна робота з оновлення паспортів баз практик. 

       Загальна кількість баз виробничих практик університету складає 558 сіль-

ськогосподарських підприємств різної форми власності, наукових установ, МТС, 

ремонтних та машинобудівних підприємств, майстерень, інших установ з 27 ра-

йонів Вінницької та інших областей, з них 343 баз (61%) рекомендованих, 121 

(22%) - місця цільового замовлення, 94 (17%) – за договорами про проходження 

практики інших підприємств, установ і організацій міста Вінниці та інших  

областей. 

Аналіз спроможності господарств, які включені до Реєстру виробничих баз 

університету, дає можливість забезпечити обсяги практичного навчання 

студентів одночасно в кількості 937 осіб. За навчальний рік на цих базах можуть 

пройти практику біля 8000 студентів денної та заочної форми навчання.  

Серед тих, хто постійно співпрацює з університетом з питань проходження 

виробничої практики, Департамент агропромислового розвитку Вінницької об-

ласної державної адміністрації, районні управління АПК, ТОВ СП „Нібулон". 

ТОВ «Аграна Фрут Україна», ТОВ «Аграна Фрут Лука», ВАТ «Брацлав», ПрАТ 
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«Зернопродукт - МХП» та його філії, ТОВ «Агро-Еталон», ПСП «Перемога», 

ПСП АФ «Батьківщина», ТОВ СОП «Михайлівське», ВАТ «Концерн хлібпром», 

ПАТ «Вінницький олієжиркомбінат», ТОВ «Авіс», «Вінницький КХП № 2», ТОВ 

„Люстдорф", ПОСП „Радівське", ТОВ «ПК Зоря Поділля», СТОВ «Кряж і К», 

ТОВ АК «Зелена долина».  

Під особистим контролем ректора в університеті проводиться плідна робота 

щодо сприяння працевлаштуванню випускників. Функціонує відділ практичного 

навчання та працевлаштування випускників у складі чотирьох фахівців. 

Основними завданнями відділу є організація практичного навчання студентів на 

виробництві, проведення аналізу попиту на ринку праці фахівців. 

Для студентів та випускників у відділі створено електронну базу даних - 

потенційних роботодавців та вакансії сільськогосподарських підприємств, 

установ і організацій різних форм власності яка постійно оновлюється.  

Для професійної адаптації випускників університету постійно проводяться 

індивідуальні  та групові зустрічі із роботодавцями та Центрами зайнятості, також 

проводиться навчальна робота по складанню студентами «резюме» і правилами 

пошуку «першого робочого місця». 

        14 вересня 2015 року   в університеті відбулася зустріч  студентів випускних 

курсів  із представниками Вінницького обласного молодіжного центу праці 

Вінницької обласної ради. 

Основним завданням даного заходу було надати  студентам інформацію 

про: 

- створення власного плану працевлаштування. 

- самоаналіз, як фундамент кар’єрного успіху. 

- пошук та аналіз потенційних вакансій. 

- покрокове написання резюме. 

- супровідний лист, як інструмент першого враження. 

- стратегічний підхід до співбесід, як вирішального етапу працевлаштування. 

В тренінгу прийняли участь 68 студентів.   
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Проведення  «Дня кар’єри», зустріч  студентів випускних курсів з 

представниками групи компаній  «UkrlandFarming” метою якого є подальше 

працевлаштування випускників та створення власного бізнесу. 

 

4 листопада 2015 року  університеті відбулася зустріч  студентів випускних 

курсів  із представниками групи компаній  «UkrlandFarming‖ м. Київ. 

       Основним завданням даного заходу було надати  студентам інформацію про 

групи компаній  «UkrlandFarming‖   та заповнити свої анкети для  проходження 

виробничої практики, стажування та майбутнього працевлаштування на 

підприємствах компаній. 85 студентів заповнили анкети та виявили бажання 

працювати у структурах компаній.    

18 березня 2015 року в університеті відбулася зустріч студентів випускних 

курсів агрономічного факультету з представниками компаній «MONSANTO» та 

«NEWBREED». 
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Зустріч студентів випускних курсів агрономічного факультету з 

представниками компаній «MONSANTO» та «NEWBREED» 
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      Основним завданням заходу було надати студентам інформацію про компанії 

та заповнити свої анкети для проходження стажування та майбутнього 

працевлаштування на підприємствах компаній. 65 студентів заповнили анкети та 

виявили бажання працювати у структурах компаній. 

 
Проведення «Дня кар’єри», зустріч студентів випускних курсів агрономічного 

факультету з представниками компаній «MONSANTO» та «NEWBREED» метою 

якої є стажування в компаніях та подальше працевлаштування випускників. 
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        22 вересня 2015 року проведена  зустріч з представниками Індустріальної 

Молочної Компанії (м. Київ) метою якої є організація проходження практичного 

навчання, стажування та надання можливості першого робочого місця 

випускникам університету. 

21 жовтня 2015 року одна з провідних агропромислових компаній України 

KERNEL завітала до Вінницького національного аграрного. Представники 

компанії, ознайомили студентів та викладачів із діяльністю фірми та її 

навчальними проектами. 

   

21 жовтня 2015р. Презентація освітніх проектів компанії Kernel для 

студентів напряму агрономія та механізація. 

 

Компанія представила три освітні програми за якими студенти та викладачі 

зможуть підвищувати свої знання та навики: «Кернел Шанс» ( спеціалізована 
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програма підготовки за 13 направленнями діяльності компанії включає в себе 

тренінги для викладачів, анкетування та тестування студентів за їх професійними 

здібностями), «Університет Міжнародних Програм» (навчання студентів за 

напрямами «Агрономія» та «Механізація» на базі українських та міжнародних 

вузів), «Практика для студентів» (практичне стажування студентів коледжів та 

університетів з метою набуття сучасних та якісних практичних навичок). 

В рамках співпраці агрономічного факультету з фірмою БАСФ, студенти 3-

го та 4-го курсів агрономічного факультету напряму підготовки «Агрономія» 

відвідали презентацію нових препаратів компанії BASF.  

Метою залучення студентів до заходу було їх ознайомлення з сучасними 

системами захисту та удобрення основних польових культур на основі препаратів 

компанії БАСФ, інформування про результати експериментальних досліджень 

ефективності нових препаратів компанії.  

       

 

Презентація компанії БАСФ (BASF) для студентів напряму агрономія. 

Представники компанії БАСФ провели зустріч з керівництвом 

агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету 

щодо налагодження ділових контактів. Зокрема відбулись переговори щодо 

співпраці компанії із агрономічним факультетом у напрямі запрошення студентів 

напряму підготовки «Агрономія» на дні поля, які організовує компанія БАСФ, 

проходження стажування викладачів та студентів на виробничих підрозділах 

компанії, ознайомлення з новітніми світовими науковими розробками компанії в 

галузі захисту рослин.  
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3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Вінницький національний аграрний університет має багаточисленну та 

відому в Україні когорту науковців. Кількість викладачів що беруть участь в 

науково-дослідних роботах складає: доктори наук – 39 (з них за сумісництвом 29); 

кандидати наук – 242 ( з них за сумісництвом 12). 

В університеті проводяться фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження, які відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки 

в Україні.  

Основним напрямком наукових досліджень в університеті є напрям 

наукової школи «Економічна доцільність виробництва та споживання біопалив в 

Україні» під керівництвом академіка НААН України, д.е.н., професора Калетніка 

Г.М. (01.2012.-12.2016 р. держ. реєстраційний № 0012V002951). Виконуються 

дослідження за ініціативною тематикою під керівництвом Калетніка Г.М. 

«Парадигма енергетичної безпеки України в XXІ столітті (01.2012.-12.2016 р. 

держ. реєстраційний № 0012V002952).  

Під керівництвом і за участю академіка Калетніка Г.М. виконуються 

науково-дослідні роботи за темами: «Фінансово-кредитне забезпечення розвитку 

виробництва біопалива в Україні», «Напрями формування та ефективного 

використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств», «Інфраструктура 

аграрного ринку у формуванні цін на сільськогосподарську продукцію»,  

«Трансформація економічного механізму регулювання ринку агропродовольства»,  

«Управління сучасними економічними системами, їх розвитком та стійкістю», 

«Моделювання складових результативності функціонування економічних систем», 

«Розвиток біопаливної галузі – шлях інвестиційної привабливості Вінницького 

регіону», «Економічний механізм інвестування підприємств олійно-жирового 

підкомплексу АГЖ». 

Сьогодні наукова школа Президента університету нараховує понад 100 

науковців, викладачів, аспірантів і студентів.  
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За даною тематикою учасниками школи опубліковано більше 300 наукових 

праць, 25 навчальних посібників, 8 підручників, 22 монографії, та отримано 

більше 30 патентів на винаходи. Новизна і практична доцільність наукових 

досліджень школи академіка Калетніка Г.М. підтверджується численними 

апробаціями прикладних розробок.  

Під науковим керівництвом Калетніка Г.М. захистилось 3 доктори та 14 

кандидатів наук з різних наукових галузей. 

В університеті сьогодні успішно функціонують більше 20 наукових шкіл за 

різними галузями науки. До найважливіших з них відносяться: 

– розробка та удосконалення технологій вирощування зернобобових 

культур  (очолює доктор с.-г. наук, професор, академік НААН України 

Петриченко В.Ф.); 

– удосконалення технологій вирощування посадкового матеріалу картоплі 

(очолює кандидат с.-г. наук, доцент Поліщук І.С.); 

– розробка та удосконалення технології вирощування основних кормових 

культур та заготівлі кормів (очолює доктор с.-г. наук, професор Підпалий І.Ф.); 

– вивчення садово-паркових екосистем (очолює доктор с.-г. наук, 

професор  Бондар А.О.); 

– вплив техногенного забруднення довкілля на безпеку та якість продукції 

бджільництва за напрямом «екологія» (очолює доктор с.-г. наук, професор    

Разанов С.Ф.); 

– розробка та удосконалення технології вирощування овочевих культур 

(очолює доктор с.-г. наук, професор Чернецький В.М.); 

– діагностування та дослідження вузлів та агрегатів сільськогоспо-

дарських машин (очолює доктор технічних наук, професор Анісімов В.Ф.); 

– розробка нових технологічних процесів з використанням прогресивних 

методів пластичного деформування (очолює доктор технічних наук, професор        

Огородніков В.А.); 

– розробка і впровадження вібротехнологій (очолює доктор технічних наук 

Паламарчук І.П.); 
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– наукове обґрунтування раціональних структур і параметрів об’ємного 

гідромеханічного привода с.-г. машин (очолює кандидат технічних наук, 

професор Іванов М.І.); 

– розробка і дослідження сучасних технологій отримання твердопаливних 

компонентів з застосуванням гідроприводу робочих органів (очолює кандидат 

техн. наук, професор Середа Л.П.); 

– розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно 

активних добавок на основі ензимів у годівлі с.-г. тварин (очолює доктор с.-г. 

наук, професор Гуцол А.В.); 

– експериментальне обґрунтування ефективності використання біологічно 

активних кормових добавок у годівлі с.-г. тварин (очолює доктор с.-г. наук, 

професор Мазуренко М.О.); 

– розробка способів використання бактеріальних і ферментних кормових 

добавок у годівлі с.-г. тварин (очолює доктор с.-г. наук, професор Чудак Р.А.) 

– удосконалення бухгалтерського обліку та його організації в умовах 

аграрного ринку (очолює доктор економ. наук, професор Правдюк Н.Л.); 

– вивчення ефективності різних економічних моделей господарювання та 

стратегія регіональної економіки (очолює доктор економ. наук, професор Мазур 

А.Г.); 

– інституційне забезпечення трансформаційних процесів в економіці 

України (очолює доктор економ. наук, професор Прутська О.О.); 

– моделювання результативності функціонування складних систем: 

методологія, теорія та практика використання (очолює доктор економ. наук,  

професор Бурєннікова Н.В.); 

– моделі розвитку регіональної економіки та інформаційні технології в 

економіці і освіті (очолює доктор економ. наук, професор Коляденко С.В.); 

– розвиток аудиту та державного контролю в Україні (очолює доктор 

економ. наук, професор Гуцаленко Л.В.); 

– теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних 

умов та інноваційних методик професійної підготовки майбутніх фахівців 
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аграрного профілю у ВНЗ I-IV рівнів акредитації (очолює доктор педагогічних 

наук, професор Джеджула О.М). 

Основними пріоритетними напрямками науково-дослідних робіт на 

факультетах є:  

Економічний факультет: 

– Економіко-математичне моделювання управлінських процесів та їх 

інформаційна підтримка для підприємств АПК. 

– Формування ефективного механізму управління економічної діяльністю 

сільськогосподарських підприємств та оцінювання їх результативності. 

– Методи і моделі ефективності функціонування сільськогосподарських 

підприємств. 

– Науково-методологічне забезпечення удосконалення фінансових 

відносин в умовах глобалізації. 

– Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю аграрних 

підприємств. 

– Науково-методологічні засади результативності функціонування 

сучасних економічних систем. 

– Вплив інтеграційних процесів на розвиток аграрного сектору. 

– Механізм регулювання розвитку продовольчих ринків в умовах 

трансформаційних змін. 

– Обліково-аналітичне забезпечення управління фінансовою безпекою 

аграрних підприємств. 

– Облік та контроль невиробничих витрат на цукрових заводах Вінницької 

області. 

– Формування системи та механізмів обліково-аналітичного та 

фінансового забезпечення підприємств, установ, організацій. 

Факультет менеджменту та права: 

– Дослідження розвитку трансформаційних процесів в аграрній економіці      

України. 
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– Міжрегіональний економічний розвиток та проблематика його 

регулювання. 

– Науково-теоретичні засади розміщення продуктивних сил в регіонах 

України.  

– Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України. 

– Розробка та впровадження сучасних інформаційних технологій  в системі 

управління АПК. 

– Формування ринків біосировини і біопалив та їх ефективний розвиток для 

забезпечення економічної, енергетичної та продовольчої безпеки України. 

– Розробка інноваційної моделі розвитку виробництва біопалива, втілення 

інтелектуальних проектів в реальних продуктах і процесах, а також дослідження 

ефективності впровадження інновацій в біоенергетику. 

– Розробка ресурсу та енергозберігаючих технологій комплексної 

переробки цукру та крохмалевмісної сировини на спирт. 

– Вивчення соціально-економічних аспектів виробництва і використання 

біопалива, впливу розвитку біоенергетики на розвиток сільських територій та 

зайнятість сільського населення. 

– Енергозбереження на цукрових заводах з використанням вторинних 

енергоресурсів та відходів виробництва у Вінницькому регіоні. 

– Вивчення проблем становлення ринку землі сільськогосподарського 

призначення в Україні та наслідки його впровадження для сільськогосподарських 

товаровиробників. Шляхи раціонального використання земельних ресурсів та 

залучення їх резерві для виробництва біологічних палив. 

– Правові засади охорони земель України. 

– Правові основи державної реєстрації сільськогосподарських тварин. 

– Регіональний аспект формування та функціонування інфраструктури 

аграрного ринку. 

– Відродження демографічно-трудового потенціалу аграрної сфери Поділля. 

– Шляхи вдосконалення організації і підвищення економічної ефективності 

кормової бази регіону. 
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– Вдосконалення організації виробництва молочної продукції в ринкових 

умовах. 

– Економічний механізм інвестування підприємств олійножирового 

підкомплексу  АПК.  

– Організаційно-економічні основи здійснення грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення в умовах реформування земельних відносин. 

Факультет  механізації сільського господарства: 

– Обгрунтування оптимальних параметрів біопаливоподачі енергетичних 

засобів малої механізації сільськогосподарського виробництва. 

– Обгрунтування параметрів роботи машинно-тракторних агрегатів при 

переведенні їх на біодизельне паливо. 

– Підвищення довговічності ріжучих елементів робочих органів 

сільськогосподарських машин композиційними покриттями дискретної 

структури. 

– Підвищення експлуатації доїльних установок шляхом стабілізації 

вакуумного режиму. 

– Обгрунтування параметрів відцентрових робочих органів граблів –

ворушилок. 

– Науково-технічні основи розробки вібраційних машин для первинної 

обробки біомаси. 

– Удосконалення технологій і підвищення екологічної безпеки при 

виробництві олії. 

– Наукові засади підвищення зносостійкості поверхневого шару деталей 

різальних апаратів с.г машин. 

– Підвищення ефективності рульових систем самохідних машин 

сільськогосподарського призначення. 

Агрономічний факультет: 

– Вивчення якості продовольчої сировини та розробка заходів щодо 

покращення її безпеки.  
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– Вивчення стану та функціонування природних та штучних екосистем в 

умовах Лісостепу України. 

– Ефективність використання структурованої води в овочівництві. 

– Розробка науково-біологічного обґрунтування та режиму 

рибогосподарської експлуатації водосховища «Сканопільське» Чернівецького 

району Вінницької області. 

– Вивчення особливостей формування насіннєвої продуктивності редьки 

олійної та якості її насіння залежно від технологічних прийомів вирощування та 

агрокліматичних параметрів вегетації. 

– Розробка  рекомендації, щодо збереження, відтворення та 

невиснажливого використання генофонду лісових порід. 

– Дослідження ефективності використання лісорослинного потенціалу 

лісів України  (рівнинна частина). 

– Організаційні та технологічні аспекти екологізації лісогосподарського 

виробництва у державному підприємстві Вінницьке лісове господарство. 

– Проектування та розробка екологічно-чистих технологій вирощування с.-

г. культур. 

– Розробка сучасних технологій вирощування нових гібридів кукурудзи і з 

високим вмістом вуглеводів у зерні і стійкістю до основних хвороб та шкідників в 

умовах Лісостепу правобережного. 

– Врожайність сортів картоплі залежно від технологічних прийомів 

вирощування в умовах Лісостепу правобережного. 

– Оптимізація технологічних прийомів вирощування, підвищення 

врожайності та якості бульб сортів картоплі в умовах правобережного Лісостепу 

України. 

– Вплив елементів технології вирощування на продуктивність і якість 

насіння озимого ріпаку в умовах правобережного Лісостепу України.  

– Продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від 

технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного. 
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– Оптимiзацiя агротехнологiчних заходiв пiдвищення насiннєвої 

продуктивностi рiпаку ярого в умовах Лiсостепу правобережного.  

– Формування врожаю боба овочевого залежно від технологічних 

прийомів вирощування в умовах Лісостепу  правобережного. 

– Виробництво гливи звичайної в умовах захищеного ґрунту. 

– Обґрунтування ресурсоощадних технологічних прийомів елементів 

вирощування і отримання врожаю овочевих рослин та їстівних грибів у Лісостепу 

України. 

– Моніторинг розповсюдження Amdrosia artemisifolia у м. Вінниці..   

– Розробка принципів сертифікації  видів діяльності організацій та 

підприємців в сфері ландшафтного, садово-паркового будівництва (благоустрою) 

та озеленення в Україні. 

– Вдосконалення прийомів та розробка  ресурсоощадних технологій 

вирощування овочевих рослин та їстівних грибів. 

– Формування кормової продуктивності цукрового сорго залежно від 

технологічних прийомів в умовах Правобережного Лісостепу. 

– Формування кормової продуктивності люпину білого залежно від 

технологічних прийомів вирощування в умовах Правобережного лісостепу. 

Факультет технології виробництва  і переробки продукції 

тваринництва: 

– Продукт функціональний харчовий «Йогурт «Ентеробіфід» з ехінацеєю 

пурпуровою»; 

– Розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно 

активних та кормових добавок у годівлі сільськогосподарських тварин; 

– Обґрунтування теоретичних і практичних принципів адаптаційних і 

компенсаторних реакцій в організмі с.-г. тварин при використанні в їх годівлі 

кормових добавок різної природи; 

– Розробка продуктів харчування (м’ясних та молочних) функціонального 

призначення; 

– Пошук альтернативних джерел енергії від життєдіяльності тварин; 
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– Гігієнічні аспекти різних способів утримання нетелей; 

– Вплив змін технології доїння та роздавання кормів на молочну 

продуктивність корів української червоно-рябої молочної породи;  

– Продуктивність, перетравність корму, обмін речовин та показники якості 

м’яса свиней при згодовуванні білково-вітамінно-мінеральної добавки; 

– Перетравність поживних речовин раціонів, баланс азоту, фосфору та 

калію у свиней при згодовуванні ферментних препаратів; 

– Продуктивність , якість молока та обмін речовин в організмі 

високопродуктивних корів при згодовуванні експонованої і екструдованої сої; 

– Використання преміксів Ітермікс в годівлі свиней при вирощуванні на 

м'ясо. 

У науково-дослідних роботах кафедр університету приймають 332 штатних 

науково-педагогічних працівники, серед них 2 академіка НААН, 47 докторів наук, 

середній вік який складає 53 роки, 224 кандидатів наук, середнього віку 39 років і 

82 молодих викладачів, середній вік 34 роки, які працюють над дисертаційними 

роботами.  Біля 2000 тисяч студентів працюють в наукових гуртках кафедр 

університету. Ми маємо потужний кадровий потенціал для вирішення завдань 

будь-якої складності. 

Проте відсутність відповідного фінансування не дозволяє реалізувати його в 

повному обсязі. Університет  у 2015 році подав 3 запити до Міністерства освіти і 

науки України для участі в конкурсі на виконання наукових досліджень за кошти 

державного бюджету, з наступних тематик: 

- Розвиток ринку біопалива у Вінницькому регіоні (керівник, д.е.н., 

професор Калетнік Г.М.) 

- Розроблення промислових моделей та обґрунтування робочих режимів 

тепломасообмінного обладнання з вібраційним інтенсифікатором 

процесів сушіння та екстрагування (керівник, к.тех.н., доцент Бандура 

В.М.) 

- Розроблення інтегрованих технологічних рішень виробництва 

продукції тваринництва, забезпечення життєдіяльності тварин та 
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отримання альтернативних джерел енергії (керівник, д.с.-г.н., 

професор Польовий Л.В.) 

Всі проекти були допущені до розгляду і отримали позитивну експертну 

оцінку.   

У 2015 році кафедри університету працювали за 1 державною програмою, яка 

виконувалась сумісно з Інститутом кормів та селянського господарства Поділля 

НААНУ,  2-ма госпдоговірними НДР і 56 ініціативними науковими тематиками, 

які мають номер державної реєстрації. Колективи кафедр факультетів 

співпрацюють з 47 українськими освітніми, науковими установами, 

підприємствами, маємо 11 міжнародних договорів про співпрацю в науковій сфері 

між кафедрами технологічного факультету та іноземними партнерами Білорусі, 

Грузії, Росії. 

Вагомими показниками наукової роботи є здобуття та реєстрація об’єктів 

промислової та інтелектуальної власності (патентів). Реєстрація патентів є одним 

з головних рейтингових показників наукової діяльності університету. За останній 

рік отримано 66 патентів на винаходи, корисні моделі. Особливо в цьому плані 

слід відмітити факультет механізації сільського господарства та факультет 

технології виробництва та переробки продукції тваринництва.  

 У звітному році було опубліковано 38 монографій і 14 підручників.  Під 

керівництвом президента університету, створена Експертна рада, яка детально 

розглядає кожну науково-методичну розробку, що сприяє підвищенню якості 

видання монографій і посібників У 2015 році в університеті широко 

використовується програма «Анти плагіат», як метод захисту наукових розробок, 

дисертаційних робіт, дипломних проекті від привласнення чужих здобутків.  

10.11.2015 року університет отримав ліцензію на видавничу діяльність, 

виготовлення та розповсюдження видавничої продукції. Редакційно-видавничий 

відділ університету, володіючи необхідною комп’ютерною базою, спроможний 

виконувати повний цикл проходження видання – від редагування до випуску.  
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Продовжується видавництво 2 фахових наукових видань університету 

«Промислова гідравліка та пневматика» та «Вібрації в техніці та технологіях». У 

2015 році отримав статус фахового журнал «Економіка. Фінанси. Менеджмент: 

актуальні питання науки і практики». 

«Збірник наукових праць ВНАУ»  завершив термін реєстрації, як фаховий, 

сформовані нові періодичні видання. В стадії отримання статусу фахового 

періодичні видання: «Сільське господарство і лісівництво», «Аграрна наука та 

харчові технології», «Техніка, енергетика, транспорт АПК». 
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Позитивна динаміка спостерігалась в 2015 році з публікаціями 

результатів наукової роботи працівників університету. Так, загальна 

кількість статей у фахових виданнях, тез конференції збільшилась в 

порівнянні з попереднім роком.  У 2015 році опубліковано 509 статей в 
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фахових виданнях України та 79 у міжнародних виданнях, видано 697 тез 

доповідей. Значно зросла активність наших працівників щодо участі в 

інтернет-конференціях, розміщення статей в електронних фахових виданнях 

тощо. 

Під керівництвом та за ініціативи Калетніка Г.М. на базі Вінницького 

національного аграрного університету щорічно проходить міжнародна науково-

технічна конференція «Земля України – потенціал енергетичної та екологічної 

безпеки держави», яка є унікальною для України і має за мету об’єднати зусилля 

науковців та практиків на ниві формування наукових, прикладних, законодавчих 

основ виробництва і споживання альтернативних видів енергії. 

 

Виступ Президента університету на міжнародній науково-технічній конференції «Земля 

України – потенціал енергетичної та екологічної безпеки держави» 

 

У 2015 році науковий напрям роботи науковців університету «Економічна 

доцільність виробництва та споживання біопалив в Україні» розвивався в межах 

Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум» в тісному співробітництві з науковцями та практиками  університету, 

інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії 
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аграрних наук України, дослідними, дослідно-селекційними господарствами. 

Такий підхід дає можливість створити завершену інноваційну, технологічну 

модель ефективного споживання біопалива в Україні: від селекції нових сортів 

біоенергетичних культур, їх вирощування, виробництва біопалива  до створення 

технічних систем, адаптованих на  його використання.  

У 2015 році 42 конференції відбулись на факультетах і кафедрах, 3 мали 

статус міжнародних, 7 всеукраїнських, 3 регіональних. Учасниками 

конференцій стали 785 науковців, студентів, аспірантів, викладачів 

університетів та коледжів, більше 5 тис. сторінок матеріалів конференцій були 

опубліковано, більше 600 тез і 350 статей. 

Таблиця 6 

Наукові заходи, проведені в 2015 році на базі університету 

Назва заходу 

Термін 

проведення 

(к-сть уч.) 

Країни-

учасниці (для 

міжнародних 

НТЗ) 

1 2 3 

Міжнародні заходи 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасні технології харчових виробництв» 

26-27 березня 

(220) 

Україна 

Білорусь 

Міжнародна науково – практична конференція 

«Трансформаційна динаміка розвитку 

агропромислового виробництва» 

7-8 травня 

(100) 

Росія, 

Білорусь, 

Молдова, 

Польща, 

Казахстан 

VІ Міжнародна науково-методична конференція 

Форум молодих економістів кібернетиків 

«Моделювання економіки: проблеми, тенденції, 

досвід», м. Вінниця 

24-25 вересня 

(150) 

Польща 

Чехія 

Всеукраїнські заходи 

Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, 

магістрів та студентів «Напрями досліджень в 

аграрній науці: стан та перспективи» 

19 березня 

(226) 
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Продовження таблиці 6 

1 2 

І Всеукраїнська науково-технічна конференція 

молодих вчених «Енергетика і електротехнічні 

системи в агропромисловому комплексі» 

19-20 березня 

(50) 

V Всеукраїнська науково-практична 

конференція молодих вчених «Проблеми 

облікового, контрольного і аналітичного 

забезпечення управління підприємством» 

16 квітня 

(65) 

ІV Всеукраїнська науково-практична 

конференція  «Сучасні інформаційні технологій 

в управлінні економічними об’єктами» 

22-24 квітня  

(85) 

ІІ Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Електротехнічні системи, електрифікація і 

автоматизація в агропромисловому комплексі» 

27-28 травня 

(30) 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Менеджмент ХХІ сторіччя» 

28-29травня 

(30) 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

"Сучасні агротехнології: тенденції та інновації" 

17-18 листопада 

(200) 

Регіональні заходи 

Міжвузівська науково-практична конференція 

викладачів і студентів «Мова, культура та освіта» 

16 квітня 

(52) 

Регіональна науково-технічна конференція 

Перспективи розвитку двигунів внутрішнього 

згорання працюючих на різних видах палива 

27-28 квітня 

(37) 

Друга регіональна науково-практична 

конференція «Право України: сучасний стан та 

перспективи розвитку» 

27-28 травня  

(47) 

 

У складі університету функціонує 14 проблемних науково-дослідних 

лабораторій: 

Проблемна наукова лабораторія з альтернативних джерел енергії. 

Проблемна агрохімічна лабораторія кафедри екології та охорони 

навколишнього середовища. 

Проблемна науково-дослідна лабораторія з адаптивної селекції та 

екологічного насінництва сортів рослин сої. 

Навчально – наукова агроекологічна лабораторія. 
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Міжкафедральна науково-дослідна лабораторія з фізіології та годівлі 

тварин. 

Науково – дослідна лабораторія із розробки вібраційних приводів. 

Науково – дослідна лабораторія із розробки вібромашин для переробних і 

харчових виробництв. 

Науково – дослідна лабораторія із розробки і вібромашин для 

оздоблювально–зачисної та зміцнювальної обробки деталей.  

Навчально-виробнича лабораторія ―Дослідне поле‖. 

 Навчально-виробнича лабораторія ―Ботанічний сад‖. 

 Учбова лабораторія МТС „Модуль‖ 

 Навчальна пасіка. 

Проблемна наукова лабораторія з екології водних біоресурсів і 

рибогосподарської експлуатації водойм. 

Вказані лабораторії створені на базі відповідних кафедр та відіграють 

важливу роль у справі інтеграції освіти і науки, реалізації науково-технічного 

потенціалу університету в практичну діяльність окремих галузей народного 

господарства. 

Проведення наукових розробок у передових агроформуваннях регіону 

дозволяє максимально врахувати потреби виробничників та мінімізувати терміни 

впровадження результатів досліджень. Укладено більше 80 угод про співрацю з 

різними підприємствами аграрного виробництва. Така співпраця дозволяє 

здійснювати здійснювати економічний аналіз науково-виробничої та виробничо-

економічної сфер аграрного сектору регіону. Робота з розширення такої співпраці 

триває. 

У 2015 році продовжена співпраця з підприємствами та організаціями, з 

якими укладено угоди на спільну навчально-науково-виробничу діяльність. На 

сьогодні укладено понад 500 угод з різними підприємствами, приватними 

підприємцями, установами та університетами України та світу. 

 В 2015 році продовжилась робота з організації науково-промислового 

рибництва для потреб Вінницької області. У тваринництві активно 
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впроваджувались розробки науковців ВНАУ, зокрема з питань застосування в 

годівлі різних кормових добавок, модернізацію систем утримання стада, 

організації турових систем опоросів, оздоровлення стада від лейкозу, ранньої 

діагностики туберкульозу, використання нетрадиційних культур та їх сумішок у 

годівлі тварин тощо. 

У рослинництві активно використовувались нульові технології 

культивування рослин, нові системи удобрення, сорти рослин, зокрема сої, 

кормових бобів, багаторічних злакових і бобових трав, нові комплекси машин та 

удосконалені варіанти існуючих, авторами яких є НПП ВНАУ, зокрема, ротаційні 

граблі, плоскоріз, машини для очистки вороху трав, удосконалена БМ-6, 

вібраційний млин, віброланцюгова дробарка, вібраційний зміщувач, 

віброцентровий деінтегратор, віброцентрова сушарка, вібраційний шнек, 

керований синхроний віброзбуджувач, граблі-ворушилка, механізм для відрізання 

силосу і сінажу, реактор-зміщувач, планетарний млин, установка для сушіння 

зернових матеріалів, установка для сушіння насіння та плодів, спосіб 

ультразвукової зміцнюючої обробки, спосіб для визначення сили різання 

консервованих кормів, адаптивний пристрій для сушіння матеріалу в 

віброкиплячому шарі, вітродвигун та ін. Господарства виступили науково-

виробничим полігоном для випробування нових комбайнів таких, як ДОН-1500 Б 

„Агрос‖, „Вектор‖, „Руслан‖, виробничої перевірки нових сортів зернових таких 

селекційних центрів України як Інститут кормів НААН України, Інститут 

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва УААН, Миронівський інститут пшениць ім. 

Ремесла УААН, Одеський селекційно-генетичний інститут УААН. 

У садівництві активно вивчались новітні технології обрізки та формування 

крони, щеплення, систем удобрення саду, ефективність різних систем захисту 

саду. Завдяки виробничій практиці в садах ВНАУ щороку професійну підготовку 

з формування крони плодових дерев різного віку проходять близько 180 

студентів, які використовують набуті навики в майбутньому. 

НДГ «Агрономічне», що входить до складу ВНАУ як господарство з 

повним циклом аграрного виробництва, стало справжньою науковою і 
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виробничою базою університету. У 2015 році у НДГ «Агрономічне» пройшли 

навчальну, виробничу та наукову практику більше 300 чоловік, виконано більше 

40 дипломних та магістерських робіт, більше десятка ініціативних тематик, 

закладено більше 20 аспірантських дослідів, впроваджено близько 6 науково-

технічних розробок, продовжено роботу на 4 демонстраційних полігонах 

основних лідерів аграрного ринку та НДУ України таких як ‖Монсанто‖, Інститут 

рослинництва ім. В. Я. Юр’єва НААН та ін. 

Цих результатів вдалось досягти завдяки активній діяльності кафедр, кожна 

з яких брала безпосередню участь в організації діяльності НДГ через свої філії, 

дипломників, магістрантів, аспірантів. 

Крім того, кафедри активно співпрацюють з передовими підприємствами 

Вінницької області знаними і за її межами, такими як ПП „Кряж‖, ЗАТ ПК 

„Поділля‖, АПНВП „Візит‖, ЗАТ „Зернопродукт‖, ООО „Аграна Фрут Україна‖, 

Вінницької філії „Приватбанку‖ та ін. Налагоджена також тісна співпраця з 

світовими лідерами аграрного ринку „Монсанто‖, „Сингента‖, „Дюпон‖, „Новий 

Сад‖ та ін. 

Науковці університету впродовж 2015 року плідно працювали над 

розробкою регіональних програмах Вінниччини, основні з яких: «Про Стратегію 

регіонального розвитку Вінницької області на період до 2015 року», «Розвиток 

екологічно – чистих, енергозберігаючих біотехнологій у Вінницькій області на 

2010 – 2015 рр. ‖,  «Пріоритетні напрями інноваційної діяльності Вінницької 

області на 2010-2015 роки», «Ліси Вінниччини 2011 – 2015 рр.», „Раціональне 

використання та збереження еколандшафтів Вінниччини‖, «Регіональна програма 

охорони навколишнього природного середовища та раціонального використання 

природних ресурсів на період до 2015 року»., «Програма розвитку ріпаківництва в 

Україні на 2008-2015 (в розділі Вінницька область). 

Підписано низку договорів про наукове співробітництво з науковими 

установами НАНУ, НААН України та науковими установами інших галузей. 

Основні з Інститутом кормів НААН, Інститутом агроекології та біотехнології 

НААН, Інститутом землеробства НААН, Інститутом рослинництва ім. В.Я. 
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Юр’єва НААН, Інститутом фізіології і генетики НАН України, Селекційно-

генетичним інститутом НААН, Миронівським інститутом пшениці ім. В.М. 

Ремесла НААН, Зооветеринарною академією УААН, Інститутом ветеринарної 

медицини ім. Гжицького НААН, Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України, Інститутом аграрної економіки НААН, 

Вінницькою обласною с.-г. дослідною станцією Інституту кормів НААН, 

Уладово-Люлинецькою селекційно-дослідною станцією. 

Науковці університету  співпрацюють з практиками підприємств та 

установ  в межах договорів з підприємствами ПСП «Перемога» с. Високе 

Томашпільського району Вінницької обл., Уладово-Люлинецька дослідна 

селекційна станція Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків п/в 

Жовтневе Вінницька обл. Калинівський район, ПСП «Україна», СТОВ «Поділля» 

с. Оленівка Вінницького району Вінницької області, ПСП «Агрофірма 

Батьківщина» СМТ. Стрижавка Вінницького району Вінницької області,  ТОВ 

КХП №2 смт. Десна Вінницького району Вінницької області, ТОВ «Альянс 

ФДМ» с. Ільківка Вінницького р-ну, Вінницької області. Укладено угоду про 

співпрацю з Департаментом агропромислового розвитку Вінницької обласної 

державної адміністрації. Економісти університету співпрацюють з низкою 

страхових компаній, державним та комерційними банками. 

Університет бере активну участь у низці національних науково-технічних 

програмах: 

Здійснення соціологічного моніторингу соціально-економічних, 

політичних і соціокультурних процесів. 

- Технології зменшення токсичних викидів в атмосферу об’єктами  

енергетики, металургії  та автотранспорту. 

- Інтродукція перспективних лікарських, плодових, кормових і декоративних 

рослин з метою збереження і збагачення видового різноманіття в Україні. 

- Розробка технологій вирощування зернових та зернобобових культур. 

- Розробка технологій вирощування  технічних і кормових культур 
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- Створення високопродуктивних сортів зернобобових, технічних та ягідних 

культур, стійких до біотичних і абіотичних факторів довкілля. 

- Розробка технологічних, селекційних і генетичних методів підвищення 

продуктивності популяцій сільськогосподарських тварин. 

- Створення високоадаптивних комплексів машин для виробництва продукції 

рослинництва.  

Наукові дослідження, що проводять науково-педагогічні працівники 

університету мають тісний зв'язок з виробництвом, який реалізується у таких 

розробках: 

– Участь в розробці комплексної Програми розвитку сільського господарства 

Вінницької області у 2006 – 2012 рр. та на період до 2015 року. 

– Співпраця із Всеросійським науково-дослідним інститутом генетики і 

розведення тварин (відділ генетики і розведення тварин, лабораторія оцінки 

генотипу с.-г. тварин), 2010-2015 рр. 

– Співпраця із Північно-Кавказьким науково-дослідним інститутом, 

м. Краснодар: Россельхозакадемия, 2010-2015 рр. 

– Співпраця із Інститутом тваринництва національної академії наук Білорусії, 

м. Жодіно, 2010-2015 рр. 

– Співпраця з Московською державною академією ветеринарної медицини і 

біотехнології ім. К.І. Скрябіна, 2012-2016 рр. 

– Співпраця із Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та 

випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. 

Л.Погорілого, 2012-2017 рр. 

– Консультування та впровадження у виробництво наукових розробок у 

підприємствах Вінницького регіону: ПП «Радівське» с. Радівка, Калинівського 

району; ПСП «АФ Батьківщина» смт. Стрижавка, Вінницького району; СТОВ 

«Матейківінвестагро» с. Матейків, Барського району та ін., 2010-2015 рр. 

– Розроблено рекомендації з вдосконалення організації заготівлі і підвищення 

якості кормів, поліпшення технологічних та продуктивних якостей тварин та 
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відтворення стада на матеріалах СТОВ «Колос» Тростянецького району 

Вінницької області. 

– Розроблено рекомендації підвищення ефективності молочного скотарства в 

ДП ДГ «Олександрівське» с. Олександрівка Тростянецького району Вінницької 

області. 

– Співпраця із Всеросійським науково-дослідним інститутом генетики і 

розведення тварин (відділ генетики і розведення тварин, лабораторія оцінки 

генотипу с.-г. тварин), 2010-2015 рр. 

– Рекомендації по використанню в годівлі молодняку великої рогатої худоби 

ферментного препарату МЕК-БТУ-4 в ДГ ДП «Артеміда» Інституту 

картоплярства УААН м. Калинівка Калинівського району. 

– Розроблено стратегію гармонійного (сталого) регіонального розвитку 

Вінницької області до 2020 року. 

Кращі науковці ВНАУ входять до складу Науково-технічної ради 

Вінницької області, де беруть найактивнішу участь в організації регіонального 

наукового пошуку за базовими напрямками відповідно до програми регіонального 

розвитку області до 2015 року. Науковці університету активно співпрацюють з 

обласним відділенням Малої академії наук. 

Викладачі університету взяли участь у багатьох міжнародних виставках. 

Експозицію університету було якісно оновлено. Вона вирізняється своєю 

неповторністю серед експозицій інших навчальних закладів.  

Найбільшою гордістю ВНАУ є аспіранти – представники аграрної еліти 

України, надія і слава працелюбного українського народу. Вони здібні до 

навчання, талановиті у творчості, завзяті у спорті, активні у житті університету та 

області. Їх успіхам щиро радіємо, ними пишаємось. Слава про талановиту молодь 

нашого університету лине за межі Вінницького краю. 

Не без гордості можна сказати, що Вінницький національний аграрний 

університет, створивши відмінну базу для навчання майбутніх науковців, широко 

відчинив двері для вивчення досвіду розвитку інших наукових центрів, і разом із 
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тим сам вперто торує шлях власних перспектив та нових здобутків у науковому 

світі. 

У 1999 році у виші було лише дев’ять аспірантів, сьогодні – 165. У 

Вінницькому національному аграрному університеті аспіранти успішно і, до речі, 

чимало – екстернум, захищають дисертації і вливаються у колектив закладу, 

науково-педагогічні кадри ВНАУ омолоджуються на 2 роки щорічно. При цьому 

70% аспірантів – колишні студенти вишу. 

Майбутні науковці та викладачі навчаються за 18 спеціальностями в галузях 

біологічних, технічних, сільськогосподарських і економічних наук. 

ВНАУ - єдиний вуз Вінниці, де аспіранти мають можливість захищати 

дисертації за 4-ма спеціальностями за місцем навчання. За останній рік аспіранти 

та здобувачі університету у спецрадах ВНАУ захистили 12 дисертацій, у т.ч. 1 

докторська. 

У 2015 році відділ аспірантури і докторантури випустив 48 аспірантів і                          

6 здобувачів кандидата наук. 

Докторантура та аспірантура є одним із основних джерел постійного 

поповнення та оновлення інтелектуального потенціалу університету 

висококваліфікованими науково – педагогічними кадрами. Їх підготовка 

здійснюється планомірно і цілеспрямовано. При розробці планів підготовки 

науково – педагогічних кадрів враховуються і потреби в докторах та кандидатах 

наук, і перспективність розвитку спеціальностей та наявний склад кафедр.  

Щороку всі аспіранти та докторанти проходять атестацію на відповідних 

кафедрах і вчених радах факультетів. На початку кожного навчального року, 

затверджуються теми дисертаційних робіт всім аспірантам 1 курсу. 

Нам є чим пишатися сьогодні, але вирішення поставлених завдань 

неможливе без молодого талановитого поповнення. Для цього в університеті 

створені всі умови.  

Позитивним є те, що після створення Всеукраїнського науково-навчального 

дослідницького консорціуму (шляхом об’єднання ВНАУ та Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААНУ), наші аспіранти мають 
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можливість проводити свої дослідження не лише на базі університету, а і на 

дослідних станціях усієї України. 

 

 

 

 

 

 

 

Щорічна атестація аспірантів, докторантів та здобувачів університету 

 

 Незважаючи на жорстку конкуренцію між навчальними закладами, інтерес 

до нашого університету залишається високим. Не дивлячись на динаміку 

скорочення кількості випускників вузів, аспірантура ВНАУ сьогодні не лише 

100% закриває державне замовлення, але й набирає контрактників.  

До нас вступають випускники із 26 вузів України. Якщо ж говорити про 

2015 рік, то ми зарахували в цьому році – 48 аспірантів. 

 Наші аспіранти дуже прогресивні, креативні, з величезним потенціалом. 

Багато з них успішно поєднують навчання із участю у художній самодіяльності, 

заняттями спортом та громадською діяльністю.  

 Так аспіранти разом із завідувачем відділу аспірантури і докторантури 

Гончарук Тетяною Вікторівною відгукнулись на прохання бійців АТО та вчергове 

відправили зібрану допомогу Вінницького національного аграрного університету 

(продукти харчування: м’ясні консерви та енергетичні батончики) військовим 

спецпідрозділу Вінницької області у місто Краматорськ. 

У 2015 році аспіранти ВНАУ перемогли у Міжнародному конкурсі 

дослідницьких проектів «Майбутня Україна 2030». 

20 травня 2015 року відбувся фінал міжнародного конкурсу дослідницьких 

проектів студентів та аспірантів «Майбутня Україна 2030», організований 

Інститутом інноваційних технологій і змісту освіти за дорученням Міністерства 
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освіти і науки України та міжнародною мережею ТОВ «КПМГ-Україна» на базі 

Державного вищого навчального закладу «Київський національний економічний 

університет імені Вадима Гетьмана». 

 

Допомога бійцям АТО відділом аспірантури і докторантури ВНАУ 

Метою конкурсу є поглиблення знань студентів та аспірантів щодо сталого 

розвитку держав світу, державного управління та розвитку 

конкурентоспроможності України в умовах глобальних викликів; розвиток 

професійних навичок в реалізації дослідницьких проектів щодо підвищення рівня 

конкурентоспроможності України до 2030 року. 

Конкурс проходив з грудня 2014 по квітень 2015 року та складався з двох 

турів: письмового туру (десять найкращих робіт) та усного туру (перше, друге, 

третє місця) в 2 номінаціях «Студенти» та «Аспіранти». Мова конкурсних робіт – 

англійська на рівні «Intermediate». Журі складалося з міжнародних та українських 

експертів. 

Серед 13 команд на другому етапі відбору було визначено 7 кращих груп-

фіналістів, які презентували власний план дій розвитку України. У заключному 

етапі змагання взяли участь представники 9 вищих навчальних закладів різних 

міст України – Вінницького національного аграрного університету, 

Маріупольського державного університету, Київського національного 

торговельно-економічного університету, Львівського національного аграрного 

університету, Харківського інституту фінансів, Національної академії управління, 



83 

 

Національного університету «Києво-Могилянська академія», Київського 

національного економічного університету імені Вадима Гетьмана, Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. 

Представляли наш університет аспірантки Тетяна Коломієць та Наталія 

Пришляк, робота була колективною, аспіранти всіх галузей наук спільно з 

науковим товариством студентів, аспірантів, докторантів та молодих вчених 

ВНАУ розробляли пропозиції по 9 світових мегатенденціях, які найбільш 

впливають на уряд будь-якої країни та розвиток держави. Конкурсна робота 

складалася із висновків та пропозицій до уряду України про практичні кроки з 

урахуванням наслідків дії кожної з тенденцій, зокрема значну увагу було 

приділено важливості активного використання альтернативних джерел енергії для 

забезпечення енергетичної незалежності і досягнення сталого розвитку держави. 

Золото у номінації «Аспіранти» вибороли аспіранти Вінницького 

національного аграрного університету, які отримали грамоти, пам’ятні призи від 

KPMG та сертифікати на проходження трьохмісячного курсу он-лайн навчання за 

програмою K-Foundation KPMG. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспіранти ВНАУ перемогли у Міжнародному конкурсі дослідницьких 

проектів «Майбутня Україна 2030». 
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4 квітня 2015 р. у легкоатлетичному манежі Вінницької обласної організації 

Всеукраїнського фізкультурно-спортивного товариства «Колос» 

агропромислового комплексу України проходив чемпіонат області з 

легкоатлетичного кросу, пам’яті Заслуженого тренера України 

Ю.Г. Козловського. У змаганнях взяли участь сто дев’яносто сім учасників, що 

представляли сімнадцять команд із чотирнадцяти районів області. Вінницький 

національний аграрний університет із легкої атлетики був представлений трьома 

спортсменками, які зайняли три призових місця у бігу на дистанції 3000 метрів.  

Вітаємо з перемогою аспіранток першого року денної форми навчання 

факультету менеджменту та права Войтенко Олену Іванівну (ІІ місце з 

результатом 10:55.5), Коломієць Христину Миколаївну (ІІІ місце, результат - 

13:25.0) та студентку 6 курсу заочної форми навчання факультету технології 

виробництва та переробки продукції тваринництва Нагірняк Наталю Дмитрівну (І 

місце, 10:39.0).  

Ми пишаємось успіхами наших аспірантів і докладатимемо усіх зусиль 

для їх нових здобутків. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Участь аспірантів ВНАУ у науковій конференції і навчально-практичному 

семінарі на тему: «Розвиток малого і середнього підприємництва та кооперації 

на селі. Проблеми та перспективи». 28.08.2015 р. 
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Затвердження тем кандидатських дисертацій на Вченій раді ВНАУ аспірантами 

першого року навчання (27.01.2015 р.) 

 

Аспіранти першого року навчання разом із Президентом університету Григорієм 

Калетніком та завідувачем відділу аспірантури і докторантури Тетяною 

Гончарук 
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Аспіранти з науковими керівниками під час закладання дослідів 

Проведення дослідів майбутніми науковцями 

 

Аспіранти ВНАУ досліджують об’єкти своїх кандидатських дисертацій 
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Аспірантська складова міжнародної діяльності університету включає 

стажування та навчання майбутніх науковців за кордоном. За сприяння 

Президента університету Григорія Миколайовича аспіранти мають можливість 

отримати практичні професійні навики, ознайомитися з найсучаснішими 

технологіями та обладнанням у кращих сільськогосподарських підприємствах 

Європи та світу. Набуття практичних умінь на провідних закордонних базах 

практики, оволодіння передовими технологіями навчання та вивчення технологій 

сільського господарства сприяють збагаченню досвіду аспірантів та створюють 

значну перевагу на ринку праці в майбутньому.  

В 2015 році в університеті працювали 3 захисні спеціалізовані вчені 

ради: Д.05.854.03 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за 

спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності), К.05.854.02 по захисту кандидатських 

дисертацій за спеціальностями 05.05.11 – машини і засоби механізації 

сільськогосподарського виробництва та 05.18.12 – процеси та обладнання 

харчових, мікробіологічних та фармацевтичних виробництв та К.05.854.01 

по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 06.01.09 – 

рослинництво та 06.01.12 – кормовиробництво і луківництво.  Остання 

спеціалізована вчена рада завершила у 2015 році свою роботу. Результатом 

роботи спеціалізованих рад  2015 році стали захист  3-х докторських  і  21 

кандидатських дисертації, більшість захистів становили дисертаційні роботи 

викладачів нашого університету.  Всі з захищених здобувачів отримали 

дипломи кандидатів та докторів наук. 
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4. ВИХОВНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ 

 

Основним завданням виховної роботи у Вінницькому національному 

аграрному університеті є створення умов для успадкування молодим поколінням 

духовних надбань українського народу, формування у них патріотичних почуттів, 

фізичного та морального здоров’я, утвердження загальнолюдських та 

гуманістичних цінностей, виховання художньо-естетичної, правової, трудової, 

екологічної культури. 

Досягнення мети виховання можливе лише за умови комплексного підходу і 

залучення до цієї роботи всього професорсько-викладацького складу вищих 

навчальних закладів, адміністрації, органів студентського самоврядування та 

громадських об'єднань студентської молоді. 

Виховна робота у Вінницькому національному аграрному університеті 

здійснюється відповідно до Закону України «Про освіту», Закону України «Про 

вищу освіту», Постанови Кабінету Міністрів України «Про Державну національну 

програму «Освіта» (Україна ХХІ століття)», Наказу Міністерства освіти і науки 

України від 30 грудня 2009 року № 1248 «Про покращення соціально-

педагогічного і психологічного навчально-виховного процесу у вищих 

навчальних закладах ІІІ-ІV рівнів акредитації», а також положення Концепція 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді, ухваленої рішенням колегії 

МОН України від 16 червня 2015 року за № 641, рішень Вченої ради 

університету. 

Різноманітний творчий інструментарій виховної роботи допомагає 

індивідуальному становленню особистості студента, формуванню цілісного, 

гармонійного світогляду, вмінню орієнтуватися у просторі сьогодення. 

 Метою виховного процесу у ВНАУ є формування нового покоління фахівців 

професійно підготовлених, здатних конкурувати на ринку праці в Україні та за її 

межами, з творчим підходом до справи, продовжувачів національних професійних 

і наукових традицій. 
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Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в університеті 

здійснюється у різних формах: 

- розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої ради 

університету і факультетів, центру довузівської підготовки, прийому на навчання 

та виховної роботи, центру культури та дозвілля, кафедр, деканатів, коледжів 

ВНАУ, органів студентського самоврядування, профкому студентів, бібліотеки 

університету; 

- планування і звітність виховної роботи в університеті та структурних 

підрозділах; 

- проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, методоб’єднань 

кураторів;  

- надання консультацій студентам психологічною, медичною, юридичною 

службою університету та соціальним педагогом; 

- розв'язання питань з поселення та проживання студентів у гуртожитках; 

- функціонування інституту наставництва; 

- розміщення матеріалів виховного характеру на шпальтах газети «Мій 

університет», веб-сторінці навчального закладу;  

- співпраця з науково-методичним центром «Агроосвіта», департаментом 

освіти і науки Вінницької обласної державної адміністрації та Вінницької міської 

ради, соціальними службами, медичними закладами міста тощо. 

Пріоритетними є  напрямки виховної роботи, сформовані нормативною 

документацією Міністерства освіти і науки, «Науково - методичним центром 

інформаційно-економічного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів 

«Агроосвіта»: 

- національно-патріотичне виховання; 

- морально-етичне виховання; 

- художньо-естетичне виховання; 

- просвітницько – правова, профорієнтаційна робота; 

- традиційна народна культура; 

- фізичне виховання та утвердження здорового способу життя. 
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На базі зазначених  напрямків виховної роботи ґрунтуються 

загальноуніверситетські й факультетські плани виховної роботи, а також плани 

виховної роботи кураторів академічних груп. 

Вагома частка в організації виховного процесу належить проректору з 

виховної роботи та гуманітарної політики, центру довузівської підготовки, 

прийому на навчання та виховної роботи, центру дозвілля, співробітникам 

студентського містечка, комендантам гуртожитків, студентському формуванню з 

охорони громадського порядку – «Добровільна народна дружина». 

З метою забезпечення національно-патріотичного виховання студентів в 

університеті проводяться заходи, спрямовані на формування національної 

свідомості, виховання любові до рідної землі, її історії, культивування кращих рис 

української ментальності, виховання бережливого ставлення до національного 

багатства країни, мови, культури, традицій.  

Україна переживає складні часи як в економічному, так і суспільно-

політичному житті. Серце і душу кожного з нас крає страшне слово АТО. Не 

вщухають сльози матерів, які ростили, плекали своїх синів, а тепер із молитвою і 

тривогою у серці благають Бога, щоб повернулися їхні діти живими і не 

ушкодженими. Саме зараз увесь український народ, дружня студентська та 

викладацька родина схиляють голови перед патріотами нашої держави, та 

максимально намагаються допомогти постраждалим, сім'ям загиблих та 

учасникам АТО. 

За календарний рік університетом, особисто президентом, науково-

педагогічними працівниками, було проведено масштабну роботу та передано в 

загальній кількості на потреби військовим більше одного мільйону гривень, 

зібрано та передано необхідні канцелярські товари, одяг, продукти харчування та 

необхідні речі. 

Сім’ями загиблих героїв адміністрація університету та студенти опікуються 

постійно. Не пропускають жодного свята та турботою окутані сім’ї загиблих 

військовослужбовців Долінська Ольга Миколаївна з сином Долінським 

Валентином Вікторовичем, Білошкурська Наталя Миколаївна з дочкою 
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Білошкурською Анастасією Валентинівною, Липська Юлія Вікторівна з сином 

Липським Юрієм Вікторовичем. 

Студенти проявляють свою відданість та повагу до українського народу. До 

Дня Незалежності студенти прийняли участь в акції на площі Небесної Сотні, що 

тривала 24 безперервних години, де читались вірші патріота Т.Г. Шевченка. 

У ВНАУ виховується патріотизм до державної символіки. Цього року 

відбулися урочистості з нагоди 150-річчя від Дня першого публічного виконання 

Державного Гімну України та 200-річчя від дня народження автора музики Гімну 

України Михайла Вербицького. 

  

Виконання Державного Гімну України 

Підтримуючи розвиток української культури в університеті у 2015 році 

започатковано свято День козацького полку ВНАУ. В день започаткування полку 

було зареєстровано більше 500 чоловік. Гетьманом козацтва ВНАУ одноголосно 

було обрано Президента університету Григорія Калетніка та вручено йому булаву 

– козацький символ влади.  

 

Президент університету Григорій Калетнік з булавою – символом козацької влади 



92 

 

До Дня вшанування пам’яті учасників бойових дій на території інших держав 

було організовано патріотичний захід. Запрошено багато гостей, героїв, 

волонтерів. Найбільш активних студентів Вінницького національного аграрного 

університету нагородили нагрудними значками «За допомогу Збройним Силам 

України». 

  

Студенти Вінницького 

національного аграрного 

університету отримали нагрудні 

значки «За допомогу Збройним 

Силам України» 

 Президент університету та 

ректор університету вітають 

усю університетську родину під 

час посвяти  у студенти 

  Завдяки національно-патріотичному вихованню, яке культивується в 

університеті, студенти з перших кроків у ВНАУ мають змогу зрозуміти, що наша 

національно-культурна традиція є визначальною у державному поступі. 

Університетська родина гостинно привітала усіх, хто вперше відкрив перед 

собою широкі двері знань вищого навчального закладу. Нині Вінницький 

аграрний є потужним осередком освіти і науки із сучасною матеріально-

технічною базою, розлогою мережею структурних підрозділів та наукових 

центрів, широко відомих в Україні та за кордоном. Тому не випадково так 

піднесено й емоційно відбувається щорічна посвята студентів у першокурсники. 
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Першокурснику демонструють 

таланти університету 

 Першокурсникам  університету 

вручено символічний «ключ знань»  

  

Президент університету Григорій 

Калетнік та ректор університету 

Віктор Мазур із магістрами 

факультету менеджменту та 

права 

 Студенти-першокурсники на 

Посвяті в студенти 

2015 рік став для університету роком створень та започаткувань нових 

заходів. Під патронатом президента Вінницького національного аграрного 

університету Григорія Калетніка проходило грандіозне дитяче свято з нагоди 

Міжнародного Дня захисту дітей в рамках культурно-мистецького фестивалю «З 

любов’ю до батьківської землі». Відзначити Міжнародний День захисту дітей до 

університетської родини долучились сотні вінничан. Також на святкування 

Міжнародного Дня захисту дітей були запрошені діти учасників бойових дій та їх 

сім’ї, які захищають незалежність, суверенітет і територіальну цілісність України. 

Сьогодні, як ніколи вони потребують нашої підтримки. Епіцентром дійства була 

головна площа університету, де у спортивних змаганнях демонстрували свої силу 

та кмітливість студенти університету і коледжу. В різних куточках площі для 

дітей були організовані різноманітні тематичні майданчики. На святі було багато 

посмішок, веселощів, танців, музики та ігор. Надзвичайно приємним сюрпризом 
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для учасників свята став вперше проведений на теренах Вінниччини Фестиваль 

фарб Холі – фестиваль кольорів. 

  

Президент університету Григорій 

Калетнік із командою 

Технологічно-промислового 

коледжу 

 Команда факультету механізації 

сільського господарства на 

святкуванні   Міжнародного Дня 

захисту дітей 

  

Фестиваль фарб Холі  Святкування Міжнародного Дня 

захисту дітей 

 

Протягом весни 2015 року в університеті була проведена Аграрна 

студентська ліга. Головним тріумфом для учасників був призовий фонд в розмірі 

8 000 грн. від президента університету Григорія Калетніка. Аграрна студентська 

ліга включала чимало заходів, починаючи від настільного тенісу, боулінгу та 

закінчуючи віджиманням серед хлопців та присіданням серед дівчат. Перемогу 

отримав факультет менеджменту та права. 
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Учасник змагань віджимання 

серед хлопців 

 Нагородження переможців 

Аграрної студентської ліги 

У рамках святкування Дня Європи у Вінниці на площі Небесної сотні 

відбувся щорічний фестиваль "Студентська весна". Цьогоріч фестиваль пройшов 

під гаслом "Європа починається з мене". На цьому заході Вінницький 

національний аграрний університет показав себе з найкращої сторони. 

Проведений профорієнтаційний захід стартував урочистим парадом команд-

учасників, далі кожен виш презентував свій навчальний заклад. Свято 

продовжилось гала-концертом за участі студентів нашого університету. 

  

Вінницький національний аграрний 

університет на Дні Європи у 

Вінниці  

 Центр довузівської підготовки, 

прийому на навчання та виховної 

роботи на на Дні Європи у Вінниці 

  

Щирий відгук серед студентів знайшли благодійні акції. Масова участь 

студентів (біля 200 осіб) у благодійному обласному марафоні «З вірою в серці», 

який був націлений на збір коштів для кардіохворих дітей, мала результатом не 

лише зібрані кошти, а і прояви милосердя та співчуття в серцях наших студентів. 

Вже традиційними на батьківських зборах, що проводяться регулярно, є 

виступи проректорів, деканів, кураторів, відповідальних за гуртожитки,  які 
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аналізують успішність навчання студентів, їх участь в університетському житті, 

визначають шляхи покращення і творчого зростання молоді. У вересні на всіх 

факультетах університету було проведено зустрічі з батьками студентів перших 

курсів.  

У рамках проведення традиційних суботників, що прижились в університеті 

ще декілька років назад та акції «За чисте довкілля», студенти Вінницького 

національного аграрного університету активно взялись за прибирання території 

навчального закладу та прилеглих територій. 

  

Студенти прибирають території 

університету біля церкви  

Григорія Богослова, Василія 

Великого й Іоана Златоуста  

 Участь студентів у акції «За 

чисте довкілля» 

 

Як відомо, шлях до кращого життя лежить через перебудову своїх думок і 

відмови від звичного та легшого на користь правильного. Тому з березня 

керівництво вузу, професорсько-викладацький склад, співробітники та студенти 

долучаються до руху «НІ ХАБАРНИЦТВУ! Я не даю і не беру хабарів». Корупція 

в університетах шкодить не тільки країні в цілому, вона шкодить кожному з нас. 

Через це негативне явище, втрачається стимул до росту особистості, як 

спеціаліста в своїй справі, адже щоб країна рухалась вперед, потрібно постійно 

сприяти розвитку розумових кадрів. 
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«НІ ХАБАРНИЦТВУ! Я не даю і не беру хабарів» 

 

За цей період проведено 6 загальноуніверситетських кураторських годин: 

 

  

  «Цінуй життя»         «Гортаємо сторінки історії разом» 

  

«Не стріляй»   «Мова безцінний скарб мого народу» 
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«Епідемія СНІДу у світі, небезпека 

розповсюдження в Україні» 

«Я маю право» 

На виконання Закону «Про вищу освіту» стаття 40 велика увага була 

приділена розвитку студентського самоврядування та посиленню його ролі у 

виховному процесі університету: 

- проведено прямі таємні вибори студентів до Вченої ради університету, до 

вчених рад факультетів; 

- проведено зустріч президента університету та ректора університету із 

студентськими радами, профспілковим активом студентської профспілки, із 

старостами всіх академічних груп. 

10 грудня 2015 року урочисто відкрито «Школу лідерства» університету.  

  

Урочисте відкриття та заняття в  «Школі  лідерства» 

Проведено відбірковий конкурс для участі у Всеукраїнському конкурсі 

«Кращий студент». 

  

Всеукраїнський конкурс «Кращий студент» 
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Проведено конкурс серед студентів факультетів та коледжів на Відзнаку 

президента університету «Кращий студент факультету», «Кращий студент 

коледжу» 

  

«Кращий студент факультету», «Кращий студент коледжу» 

Перемогу здобули: 

Пугач Катерина Павлівна - студентка факультету менеджменту та права; 

Глущенко Катерина Борисівна - студентка агрономічного факультету; 

Пацар Ольга Григорівна - студентка економічного факультету; 

Лукашевич Олена Геннадіївна - студентка факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва; 

Сидорук Сергій Васильович - студент факультету механізації сільського 

господарства; 

Кращі студенти ВНАУ є іменними стипендіатами (Президента України, 

Кабінету Міністрів, Верховної Ради, М.Грушевського, О.Семеренка, 

М.Посмітного), а також  стипендіатами Вінницької ОДА, облради та  Міського 

голови. 

 Студентський актив університету бере участь у заходах міського, обласного, 

всеукраїнського та міжнародного рівнів. Всі заходи, що спрямовані на виховання 

студентів університету відбуваються за участі активного студентства.  

За ініціативи студентів в університеті набув широкого поширення 

волонтерський рух у його найбільш традиційних формах: 

- відвідування інтернатів, 

- збір коштів для дітей-сиріт, 

- збір коштів для медичних потреб певних категорій, 
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- участь у загальноміських акціях. 

Вже восьмий рік поспіль молодь Вінницького аграрного святкує День 

закоханих. Завдяки «Студентському РАГСу» мають чудову нагоду відтворити 

шлюбну церемонію. Так, 2015 рік не став винятком.  

  

День закоханих у Вінницькому 

національному аграрному 

університеті 

 Реєстрація «Університетського 

подружжя» 

Церемонія проходила по-справжньому: наречені, свідки, промови, надувні 

кульки, обручки… ну і, звичайно ж, поцілунок, що скріплював їх шлюб. Від 

справжньої її відрізняло лиш одне – печатка. Вона була не у паспорті, а на 

рожевому аркуші імпровізованого свідоцтва про шлюб.  

 Особливим відзначився цей рік для закоханих. Адже супроводжувався захід 

благодійною Ярмарок домашньої випічки. Виручені кошти були відправлені 

випускнику університету Олексію Замірко, що сильно постраждав під час 

військових дій на Сході.  

  

Продаж домашньої випічки під час 

святкування Дня всіх закоханих 

 Ярмарок домашньої випічки 

Вже традиційним для нашого університету стало проведення щорічного 

Дня донора - «Допоможи бійцям української армії».  Кожен бажаючий мав змогу 

у стінах університету здати кров, яку передали для потреб ВМКЦ. 

Студенти університету стали активними учасниками благодійних акцій: 
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«З Луганщиною разом», допомоги дітям онкогематологічного відділення 

обласної дитячої лікарні «Цінуй життя», «Молодь допоможи героям АТО» 

Культурно-мистецьких акцій: 

 

Студенти на виставі «Осінь у Нью-Йорку» 

  

«Президент та ректор 

університету і запрошений гість 

народний депутат України на 

гостинах до Дня студента» 

 «Студенти на гостинах у 

президента та ректора 

університету» 

   

  

Яскравими іграшками та цікавою презентацією, дивували представники 

факультету технології виробництва і переробки продукції тваринництва 

«Руками створена краса» 
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Ялинкові прикраси представлені 

агрономічним факультетом 

 Новорічні ялинкові прикраси 

представлені факультетом 

механізації сільського господарства 

  

Презентування ялинкових прикрас 

факультетом менеджменту та 

права 

 Виставка новорічний ялинкових 

прикрас представлена студентами 

економічного факультету 

Участь у новорічній феєрії «Сіємо, сіємо, сієм, засіваєм З Новим Вас роком 

вітаємо» 

  

Привітальне слово ректора З 

Новим Роком та Різдвом 

Христовим 

 «Колядники ВНАУ» 

Наймасовішою стала культурно-мистецька акція «Козацький дух живе в 

нащадках» з нагоди 33річниці з Дня заснування університету. 
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Благословенне – це свято 

величне і Україна, що одна на 

всіх. 

 Президент університету Григорій 

Калетнік та ректор університету 

Віктор Мазур вітають колектив з 

33 річницею ВНАУ 

Представлення факультетами театралізованих майданчиків: 

  

На гостину до «Козацького куреня»  Запрошує «Обжинковий хутір» 

      

Гостино відрила двері «Українська 

світлиця»  

 Дари осені ВНАУ 

 

Започатковано роботу студентського кінолекторію. 

Вагомими стали спортивні здобутки студентів університету: 

І місце у кубку Вінниці з підтягування серед студентських команд 

університетів міста. 
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Кубок Вінницької області за зайняте І місце у змаганнях кінного спорту, 

виборола Івацко Дар’я, студентка факультету технології виробництва і переробки 

продукції тваринництва. 

  

«Ретро – МТС ВНАУ»   «Вулиці майстрів» 

 

Дмитро Бордяківський студент факультету менеджменту та права разом із 

Діаною Грушко вибороли І місце у чемпіонаті України зі спортивної акробатики 

серед юніорів. 

Чемпіонкою світу з пауерліфтингу стала майстер спорту міжнародного 

класу Мар’яна Шевчук. 

Вперше за 10 років команда КВН Вінницького національного аграрного 

університету стала чемпіоном Аграрної ліги КВН України. 

     Протягом звітного періоду особлива увага приділялась кураторам 

академічних груп: 

Проведено 5 інструктивно-методичних зустрічей проректора з виховної 

роботи та гуманітарної політики з кураторами на факультетах університету. 

Узагальнено досвід роботи завідувача кафедри історії України та філософії 

Левчук К.І. виховний захід «Соборна Україна», декана факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва Скоромної О.І. щодо 

формування почуття патріотизму серед студентів, завідувача кафедри української 

та іноземних мов, доцента Тимкової В.А. та директора центру культури та 

дозвілля Погребняк Д.П. «Свято української мови та писемності», куратора групи 

економічного факультету Бондаренко О.В. кураторська година «Патріотизм». 
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Підготовлено методичні рекомендації по проведенню кураторської години 

«Гортаємо сторінки історії разом» та культурно-мистецької акції «Козацький дух 

живе в нащадках». 

З метою проведення профорієнтаційних заходів доопрацьовано буклет 

«Приєднуйся до лідерів» проведено зустрічі на 5-ти факультетах з метою 

залучення студентів до відвідування загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів з метою 

привітання випускників з Новим Роком та вручення буклетів «Приєднуйся до 

лідерів». У зустрічах взяли участь близько 1300 студентів 

  

Вітальне слово ректора 

університету В.А. Мазура на 

зустрічі зі студентами 

факультету механізації 

сільського господарства 

 Вручення студентам вітальних 

листівок та буклетів 

«Приєднуйся до лідерів» 

 

Отже, можна підсумувати: виховна робота в університеті проводиться 

організовано, має систематичний характер та спрямована на забезпечення 

гармонійного розвитку студентів. Досягнення у виховній роботі університету є 

наслідком спільної праці всього колективу. 

Центр культури та дозвілля є організатором творчого й мистецького життя 

університетської молоді. Наразі Центр культури налічує 12 творчих колективів, в 

яких систематично удосконалюють свою майстерність співу, танцю, гри на 

музичних інструментах  понад 200 студентів.  

Організація дозвілля студентів проводиться висококваліфікованими  

керівниками.   

Студентські колективи під керівництвом директора Центру культури та 

дозвілля є ініціаторами та організаторами тематичних і розважальних заходів,   
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беруть активну участь у Міжнародних, Всеукраїнських та обласних молодіжних 

конкурсах і фестивалях.  

13 січня 2015 р. З ініціативи та сприяння Президента університету у ВНАУ 

започаткована нова традиція – Новорічний дитячий ранок. Центром культури та 

дозвілля ВНАУ було проведено Новорічне музичне свято для дітей співробітників 

ВНАУ, де кожен отримав масу гарних вражень та неодмінно солодкий подарунок. 

У казковому дійстві взяли участь як учасники творчих колективів так і діти 

працівників університету. 

 

 

 

 

      

 

 

 

13 січня 2015 р. 

Ведучі свята та учасники свята 

13 січня 2015 р. солісти 

Народного ансамблю танцю 

«Світанок» 

                                                                                                                    

 Директор центру Погребняк Дар’я Петрівна взяла участь у концертній 

програмі «Мир вашому дому», що відбувалась 2 лютого 2015 р. у м. Тульчин та у 

фестивалі військово-патріотичної пісні «Дорогами надії - 2015», що відбулась  

15 лютого 2015 р. у стінах обласної філармонії м. Вінниці. 

Колективом Центру культури та дозвілля було ініційовано та проведено 

патріотичну благодійну акцію «Україна соборна – моя гордість і слава», яка 

включала низку заходів благодійного спрямування.  

Так, з 24 лютого 2015 р. в холі 3 корпусу була розміщена виставка творчих 

робіт студентів та співробітників університету, які потім були передані в зону АТО.  
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                  24 лютого 2015 р. Роботи студентів та співробітників ВНАУ 

 

25 лютого 2015 р. в актовій залі відбувся благодійний концерт «Палітра 

джазу» Муніципального естрадно-духового оркестру «ВінБенд» - зібрані кошти, а 

сума становила – 3700грн., були передані на закупівлю тепловізорів вінничанам у 

зону АТО.  

 

 

 

 

 

 

 

 

25 лютого 2015 р. Колектив Муніципального естрадно-духового оркестру 

«ВінБенд» та студенти і  співробітники ВНАУ 

 

Заключним етапом патріотичної акції став благодійний «Подільський бал», 

що відбувся 26 лютого 2015 р. в приміщенні їдальні ВНАУ. Серед 18 пар – 

дебютантів титул Короля та Королеви «Подільського балу - 2015» Юлія Віннік та 

Роман Буренко. Колективом університету уже вкотре збирали кошти на лікування 

та реабілітацію випускника ВНАУ воїна АТО Олексія Замірка. Сума зібрана на 

балу склала понад 4000 грн. 
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  26 лютого 2015 р. Учасники благодійного «Подільського балу - 2015» 

Визначною подією в житті університету стало відзначення 150 річниці від 

дня першого публічного виконання державного гімну України та 201 річниці від 

Дня народження Т.Г. Шевченка. 10 березня  2015 р. на центральній площі ВНАУ 

відбулись урочистості та святковий концерт за участю високоповажних гостей,  

Президентського оркестру Міністерства оборони України та художніх колективів 

університету . 

 

 

 

 

 

 

        10 березня 2015 р. Президент                   10 березня 2015 р. Президентський  

університету Калетнік Г.М., гості свята             оркестр Збройних сил України 

                                                                                

                     

 

 

 

 

 

 

    10 березня 2015 р. Народний ансамбль      10 березня 2015 р. Президентський        

                  танцю «Світанок»                             оркестр Збройних сил України 
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               25 березня 2015 р.  у м. Калинівка, де базується кращий підрозділ 

Національної Гвардії  України Ягуар, відбулись урочистості та святковий концерт 

з нагоди 1-ої річниці Національної Гвардії України. На свято був запрошений 

Президент ВНАУ Григорій Миколайович Калетнік та творчі колективи 

університету,  які своїми музичними номерами доповнили настрій свята.  

26 березня 2015 р. у ВНАУ було обрану красуню університету. В стінах 

навчального закладу відбувся один із найулюбленіших конкурів – «Міс ВНАУ - 

2015» переможницею якого стала Катерина Глущенко.   

 

 

 

 

 

 

 

«Міс ВНАУ –2015» та учасниці конкурсу 

             
 

2 квітня 2015 р. відбувся 1 етап конкурсу «Студенти мають таланти», де всі 

бажаючі могли продемонструвати свої вміння на сцені університету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

      02 квітня 2015 р.  учасниця конкурсу            2 квітня 2015 р. Переможниця               

                 З. Настич                                        відбіркового етапу С.Король 

                                                                                та учасники конкурсу 
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17 квітня 2015 р. відбувся фінал конкурсу «Студенти мають таланти», що 

пройшов у стінах ККЗ «Зоря», на якому студентка ф-ту Менеджменту і права 

ВНАУ Сніжана Король виборола перемогу.  

 

 

 

 

 

 

 

  17 квітня 2015 р. переможниця            17 квітня 2015 р. учасники конкурсу 

             конкурсу С.Король  

 

29 квітня 2015 р. на честь ветеранів, заради миру і добра 

відбулися урочистості та святковий концерт, присвячений 70-й річниці перемоги 

над нацизмом у Європі відбувся у Центрі культури та дозвілля університету. 

Після завершення урочистостей делегація університету у складі президента 

Григорія Калетніка, виконуючого обов’язки ректора Володимира Курила, 

першого ректора університету Бориса Зрібняка, проректорів Віктора Мазура та 

Олександра Яремчука разом із викладачами та студентами поклала квіти до 

Вічного вогню на меморіалі Слави та до пам’ятника воїнам-інтернаціоналістам, 

що в Центральному парку Вінниці. 

 

 

 

 

 

 

 

 

29 квітня 2015 р. учасники концерту    29 квітня 2015 р. Солісти Народного                        

                                                                            ансамблю танцю «Світанок»  
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 29 квітня 2015 р. Президент ВНАУ        29 квітня 2015 р. покладання квітів 

      Г.М. Калетнік та перший ректор  

         університету Б.І. Зрібняк                                                    

 

З тематичною програмою «На честь ветеранів, заради миру і добра!» творчі 

колективи ВНАУ виступили у структурних підрозділах університету.  

5 травня 2015 р. у Ладижинському та Верхівському сільськогосподарському 

коледжах ВНАУ. 

6 травня 2015 р. у Немирівському  коледжі будівництва та архітектури і 

Брацлавському агроекономічного коледжі. 

7 травня 2015 р. талановиті артисти із ВНАУ привітали зі святом Великої 

Перемоги студентів та співробітників Чернятинського коледжу ВНАУ, також в 

цей день  у Вінницькому обласному клінічному госпіталі для інвалідів Великої 

Вітчизняної війни. 

12 травня 2015 р. вдячні глядачі Могилів-Подільського технолого -

економічного коледжу ВНАУ вітали оплесками студентів із університету. 

13 травня 2015 р. тематичною програмою з нагоди 70-річчя Перемоги 

студенти, які удосконалюють свої мистецькі таланти в центрі культури та 

дозвілля університету, виступили у Вінницькому технологічно-промисловому 

коледжі. 

16 травня 2015 р. на одній із центральній площі міста з нагоди святкувань 

Днів Європи у м. Вінниця рідний навчальний заклад своєю професійною 

музичною майстерністю представили Валентин Столярчук та Олександр Грудін.  
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Учасники тематичних концертів присвячених 70-й річниці перемоги над 

нацизмом у Європі 
 

26 травня 2015 р. святкові творчі вітання до Міжнародного Дня захисту дітей 

отримали вихованці Староприлуцької школи-інтернату (Липовецький р-н) 

27 травня 2015 р. з концертною програмою артисти із ВНАУ завітали до смт. 

Брацлав (Немирівський р-н), де привітали школярів зі святом усіх дітей. 

Окрім концертної програми студентами було проведено масу ігор та 

конкурсів для усіх присутніх. 
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   Учасники святкових заходів з нагоди відзначення Міжнародного Дня захисту дітей 

28 травня 2015 р. до Вінницької міської школи №19 з концертною 

програмою, завітали творчі колективи Центру культури і дозвілля ВНАУ.  

Радісними посмішками та щирими емоціями учні зустрічали артистів, з якими вже 

стали друзями. Свято відбулося в родинній атмосфері, яку створили гостинні 

господарі та учасники феєричного дійства. А доказом цього стало те, що школярі 

та вчительський колектив не лише радісними оплесками підтримували артистів-

аграріїв, а й залюбки стали учасниками свята дитинства. 

  

 

 

 

 

 

 

28 травня 2015 р. концерт у школі №19 м. Вінниця 
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29 травня 2015 р. останній дзвоник пролунав для школярів України.  

Примножити радість свята останнього дзвоника у місто Могилів–Подільський 

були запрошені гості з Вінницького національного аграрного університету з 

мистецькою програмою «З любов’ю до батьківської землі».  

Гарний настрій присутнім на центральній площі міста, яка згуртувала понад 

півтисячі школярів із п’яти шкіл міста дарували Валентин Столярчук, Олександр 

Грудін та Дар’я Погребняк.  

 

 

 

 

 

 

 

 

29 травня 2015 р. м. Могилів-Подільський. Свято останнього дзвоника.  

3 червня 2015 р. на центральній площі «Патріотизму, миру та єднання» 

ВНАУ відбулися святкові заходи з нагоди відзначення Міжнародного Дня 

захисту. Безліч конкурсів, ігор та розваг для дорослих та малечі були організовані 

в рамках культурно-мистецького фестивалю «З любов’ю до батьківської землі», 

що уже 5 років впевнено крокує теренами Поділля.    

 

 

 

 

 

 

 

 

3 червня 2015 р. Директор Центру культури та дозвілля Д.П. Погребняк та 

найменші учасники свята 
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3 червня 2015 р. «Свято дитинства» у ВНАУ 

 

В різних куточках площі для дітей були організовані різноманітні тематичні 

майданчики.  

Особливою популярністю користувався майданчик з аква-гримом біля якого 

студентки розмальовували на щічках дітлахів кумедні гуашеві тату. Зовсім 

маленькі діти із задоволенням бавилися на батуті. Велику увагу також було 

приділено сімейним конкурсам та вікторинам. 

Молодь змагалася з перетягування канату, легкоатлетичної естафети та 

інших комбінованих спортивних змаганнях. Усім переможцям вручалися цінні 

призи від Президента університету Григорія Калетніка: принтери, DVD-

програвачі, туристичні палатки, футболки, чашки, книги, розмальовки, олівці та 

багато інших цінних подарунків. 

На святі було багато посмішок, веселощів, танців, музики та ігор. 

Надзвичайно приємним сюрпризом для учасників свята став вперше проведений в 

університеті Фестиваль фарб Холі – фестиваль кольорів, яким в Індії з 

побажаннями добра щороку зустрічають весну. Запозичили цю веселу забаву і 

організатори свята: студенти вітали один одного, обсипаючи різнокольоровими 

фарбами. 

Коли ж ігри закінчилися, гості насолоджувалися музикою та вечірнім 

концертом у виконанні Дар’ї Погребняк - керівника Центру культури та дозвілля 

ВНАУ, Валентина Столярчука - учасника телевізійного шоу "Х-фактор" та 

Олександра Грудіна. Завершилось свято дискотекою на площі університету. 
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8-9 серпня 2015 р. солісти народного ансамблю танцю «Світанок» (художній 

керівник Григорій Процик) взяли участь у фестивалі «ХV Свято Хліба», який 

відбувся в місті Устишки Дольні Підкарпатської області в Польщі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

      8-9 серпня 2015 р.                    9 серпня 2015 р. Солісти Народного           

Програма фестивалю                          ансамблю танцю «Світанок» 

 

  01 вересня 2015 р. –  Університетська родина гостинно привітала усіх, хто 

вперше відкрив перед собою широкі двері знань вищого навчального закладу. 

Переповнена площа біля університету ледь вміщала усіх учасників та гостей свята.  

10 вересня 2015 р. – Випуск студентів заочної форми навчання Економічного 

ф-ту.  

Також 10 вересня 2015 р. –   всією університетською родиною відзначили 

Всеукраїнський День фізичної культури та спорту. 

Сьогодні здоровий спосіб життя стає усе більш популярним у нашому 

суспільстві. І це не просто данина моді, а бажання людей різних поколінь зберегти 

молодість і здоров'я. Перемогу здобула команда факультету Механізації с/г; II 

місце посів факультет Менеджменту та права; III місце – факультет ТВіППТ. 

14 - 15 вересня 2015 р. –  Проводився Талант-шоу «Open Yourself – 2015» 

серед студентів першого року навчання. Протягом двох днів у приміщенні актової 

зали проходив перший етап конкурсу, в даному форматі вже третій рік поспіль 
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студенти дивують усіх своїми талантами. Кожного року на конкурсі художньої 

творчості «Відкрий себе» віднаходяться особливі таланти, і цей рік не став 

виключенням.  

 

 

 

 

 

 

 

      10 вересня 2015 р. Студенти під час змагань 

 

16 вересня  2015 р. –  Кращі з кращих отримали нагоду взяти участь в Гала-

концерті студентського Талант-шоу «Open Yourself – 2015» на площі 

«Патріотизму, миру та єднання».  

 

 

 

 

 

        

    

   

          

          16 вересня  2015 р. Ю. Гораш                 16 вересня  2015 р. Президент ВНАУ 

             Переможниця талант-шоу                           Г.М. Калетнік та Ректор 

                 «Open Yourself – 2015»                    В.А. Мазур вітають учасників конкурсу                                                   

 

Після нагородження переможців у студентському талант-шоу «Open Yorself – 

2015» відбулась студентська дискотека Open Air. 

17 вересня 2015 р. – Випуск студентів заочної форми навчання ф-ту 

Механізації с.г. 
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24 вересня 2015 р. – Університет гостинно зустрічав учасників VI 

Міжнародної науково-практичної конференції молодих економістів кібернетиків, 

а після завершення запланованого заходу для  гостей  і всіх учасників конференції 

було  організовано святковий концерт за участі кращих колективів та солістів 

Центру культури та дозвілля.  

25 вересня 2015 р. – Випуск студентів заочної форми навчання ф-ту 

Менеджменту та права і Економічного ф-ту. 

26 вересня 2015 р. – за сприяння Президента університету колектив народного 

ансамблю танцю «Світанок» взявучасть у міжнародному фестивалі у м. Устишка 

Дольне (Польща). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

26 вересня 2015 р. Солісти Народного ансамблю танцю «Світанок» 

 

29 вересня 2015 р. – Відбувся підсумковий етап обласного конкурсу 

«Колискова пісня». За підсумками конкурсу в номінації «Виконання колискових 

пісень народів світу» 1 місце здобула Завідувач хоровим відділом Центру 

культури та дозвілля Євгенія Неборячок.  

07 жовтня 2015 р. – В приміщенні їдальні відбувся конкурс – караоке  «Голос 

ВНАУ». Свято приурочене до Дня студента відбулось у чудовій творчій 

атмосфері, де представники з усіх факультетів мали змогу позмагатись за 
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головний титул. Найспівочішою учасницею в цей день стала студентка ф-ту 

ТВіППТ Люта Неоніла.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

               29 вересня 2015 р. Завідувач  хоровим  відділом  ЦК та Д Є. Неборячок 

 
 

20 жовтня 2015 р. –  В актовій залі Центру культури та дозвілля було проведене 

свято з нагоди Всеукраїнського Дня автомобіліста і дорожника. Програму 

підготував актив ф-ту Механізації с.г., глядачі  із задоволенням слухали привітання 

та переглядали цікаві відео та презентації.   

22 жовтня 2015 р. – Колектив ЦКтаД підготував та провів 

загальноуніверситетську кураторську годину – «Гортаємо сторінки ВНАУ разом».  

З великою зацікавленістю всі разом переглянули відеосюжет проекту 

ВНАУ «Козацький дух живе в нащадках». А далі захоплююче дійство культурно-

мистецьких дарунків від творчих колективів університету. 

01 листопада 2015 р. – відбувся Всеукраїнський конкурс  «Єднаймо серця».  

У вокальному жанрі серед 87 учасників у молодіжній віковій категорії 

1-ше місце виборола наша студентка економічного факультету Юлія Гораш. 

5 - 11 листопада 2015 р. – Студент факультету менеджменту та права Дмитро 

Бордяківський та Діана Грушко вибороли 2 місце на Міжнародному Гран-Прі у 

Польщі м. Жешув. 

 

 



120 

 

 

 

 

 

 

 

 

01 листопада 2015 р. – солістка народної вокальної студії  

«Молодь України» Ю. Гораш  
 

09 листопада 2015 р. – університетська родина відсвяткувала День 

української мови та писемності. Своєю присутністю порадували поважні гості, 

еліта Вінниччини: голова обласної спілки письменників у особі Михайла 

Каменюка та письменниця - Олена Вітенко. Солодким співом наповнила зал 

Руслана Поник, солістка гурта «Мокоша», а маленька Софія Васюк, фіналістка 

телешоу «Маленькі гіганти» увінчала свято грою на бандурі та була нагороджена 

оплесками та оваціями. 

 

 

 

 

 

 

      09 листопада 2015 р. Р. Поник та             09 листопада 2015 р. Ректор В.А. Мазур, 

                        С. Васюк                            Проректор з  виховної роботи та гуманітарної   

                                                                          політики Л.М. Спірідонова та гості свята 

 

     11 листопада 2015 р. –  В стінах університету відбулось святкування Дня 

працівників сільського господарства.   

Кращих працівників та студентів було нагороджено грамотами Комітету 

Верховної ради України з питань аграрної політики та земельних відносин та 

Департаменту агропромислового розвитку ОДА. Для всіх учасників свята було 

організовано святковий концерт. 
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      11 листопад 2015 р. Керівництво ВНАУ            11 листопад 2015 р. Народний   

               та директор  Департаменту                      ансамбль танцю «Світанок» 

  агропромислового розвитку ОДА М.М. Неїлик 

 

13 листопада – за доброю традицією мистецькі колективи Центру культури 

та дозвілля провели урочистості та святковий концерт з нагоди відзначення Дня 

працівників сільського господарства у обласному музично-драматичному театрі 

ім. М. Садовського.  

18 листопада 2015 р. – до Дня студента, провели Чемпіонат КВН між 

студентами першого курсу на Кубок Президента ВНАУ Григорія Калетніка. 

Дійство, що відбувалося у Центрі культури та дозвілля по праву претендує 

щонайменше на Лігу сміху України. Кубок Президента ВНАУ виборола команда 

«РІО» факультету ТВіППТ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

                  Судді конкурсу                                     Нагородження  команд 
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Команда ф-ту менеджменту та права 

 
 

26-29 листопада 2015 р.  – На Львівщині відбувся чемпіонат України зі 

спортивної акробатики серед юніорів. Дмитро Бордяківський, студент факультету 

менеджменту та права разом із Діаною Грушко виборили 1 місце у віковій групі 

12-18 років серед змішаних пар. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
            26-29 листопада 2015 р.  Д. Бордяківський та Д. Грушко 

 

04 грудня 2015 р. – Збірна команда КВК університету «ВАУ» здобула 

перемогу у м. Лубни. 

20 грудня 2015 р. – Участь команди КВК «ВАУ» в Кубку України у м. Умань 

принесла 2 місце серед усіх команд учасниць. 
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 04 грудня 2015 р. Збірна команда КВК ВНАУ «ВАУ» 
 

 

22 грудня 2015 р. – Уже 2 рік поспіль за ініціативи та сприяння Президента 

університету до Новорічно-Різдвяних свят в приміщенні їдальні ВНАУ 

проводиться феєричне свято для дітей співробітників. Театралізоване дійство 

щиро припало  до душі дітлахам, і ті змагалися між собою і радо взяли участь в 

усіх конкурсах і вікторинах. 

Казкової атмосфери дитячій новорічній казці додавали виступи талановитої 

молоді аграрного. Брала участь у новорічних розвагах не лише малеча, а й батьки. 

Разом зі своїм чадом викладачі та співробітники ВНАУ писали листи Діду 

Морозу, разом загадували бажання. Кульмінацією новорічної феєрії стало 

запалення вогників на новорічній красуні та святкове частування солодкими 

подарунками.  
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22 грудня 2015 р. Учасники святкового дійства 

Дітки та їх батьки отримали листівки із новорічними словами вітань від 

Григорія Миколайовича та ректора ВНАУ Віктора Мазура.  

23 грудня 2015 р. – Новорічна Феєрія «Сієм, сієм, засіваєм з Новим Вас роком 

вітаєм». На головній сцені університету професорсько-викладацький колектив,  

співробітників та студентів вітали колядники, віншуючи усім добра й достатку в 

прийдешньому році.  На святі свої таланти традиційно демонстрували як уже 

відомі солісти та колективи, так і новостворені мистецькі формування.  

 

                                                                             

 

                                                                             

 

 

 
                Народний вокальний                                Народний естрадно - духовий оркестр 

             ансамбль «Молодь України»              

Кожне свято проведене Центром культури та дозвілля наповнене теплом, 

стараннями та щирими емоціями, відмінною організацією та повною 

самовіддачею. 

Ми пишаємося здобутками нашої талановитої молоді, адже жодне свято та 

заходи, що відбувається у нашому навчальному закладі, місті та області не 

обходяться  без учасників художньої самодіяльності Центру культури та дозвілля. 

ВНАУ.  
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                 А. Полішевська та                                     Д. Бордяківський та А. Стецюк             

      народний ансамбль танцю «Світанок»     

                       

У 2015р. значна увага приділялась популяризації фізичної культури і 

спорту, зміцненню здоров’я серед студентів та підвищенню рівня спортивної 

майстерності. Було проведено ряд комплексних спортивно-масових заходів з 

підготовки спортсменів для виступів у змаганнях різних рівнів. 

Окремі студенти університету успішно виступали у складах збірних команд 

університету, міста, області і країни на змаганнях міського, обласного і 

державного і міжнародного рівнів. Так на міжнародних змаганнях виступали: 

Швець Олександр (23-Т) – учасник Чемпіонату Європи серед кубків вищих 

девізіонів з хокею на траві, 30 травня 2015 року, м. Дублін (Ірландія). 

 

 

 

 

 

              

 

 

 

Чемпіонат Європи з хокею на траві  м. Дублін (Ірландія) 

Швець Олександр (23-Т) – учасник Чемпіонату Європи з хокею на траві, 25 

липня 2015 року, м. Градец Кралове (Чехія); 
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Чемпіонат Європи з хокею на траві м. Градец Кралове (Чехія) 

Швець Олександр (23-Т), Качур Сергій (11-Т) – 1 місце у Чемпіонаті Європи 

з хокею на траві до 18 років, м. Мінськ (Білорусія) 

 

            Чемпіонат Європи з хокею на траві м. Мінськ (Білорусія) 

Швець Олександр (23-Т), Самойленко Єгор (61-М) – 3 місце у 

Міжнародному турнірі з хокею на траві, Росія м. Електросталь,  3-6 грудня 2015 

року. 

 

Міжнародний турнір з хокею на траві, м. Електросталь (Росія) 
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На змаганнях державного рівня виступали: 

Антонов Олег (51-МП)- командний чемпіонат України з греко-римської 

боротьби, 20 вересня 2015 року, м. Миколаїв 

Антонов Олег (51-МП) – Кубок України з греко-римської боротьби, 2-4 

грудня 2015 року, м. Київ 

Гарник Ярослав (11-ЕК) - чемпіонат України з лижних перегонів, 24 грудня 

2015 року, м. Ужгород 

 

Кубок України з греко-римської боротьби, м. Київ 

 

Коломієць Віталій – 2 місце у Кубку України з пауерліфтингу серед 

чоловіків, 25-28 листопада 2015 року, м. Коломия 

На змаганнях обласного і міського рівнів виступали: 

24 вересня 2015 року на Європейській площі відбулися змагання за Кубок 

Вінниці з підтягування серед студентів. Збірна команда університету у складі: 

Яцика Олександра (41 ПЗ), Бика Владислава (21 МК), Яцика Владислава (21 

МОА), Катеринюка Юрія (22 Т), Балабута Сергія (11-ЕК) завоювала І місце серед 

студентських команд. Студентів нагородили грамотами, медалями та 

сертифікатом на відвідування тренажерного залу «Сенсей». 



128 

 

 

Кубок Вінниці з підтягування серед студентів 

- команда під керівництвом викладача кафедри фізвиховання Ковбій Н.М. у 

складі: Марчук Владислав (41-МП), Марчук Віталій (31 – ЕЕС), Чарський Олексій 

(21-А), Ковальов Владислав (23-ПіВ), Вуйко Олександр (11-А), Яцик Владислав 

(21-МОА), Шамрай Вячеслав (11-ЕК), Кравець Дмитро (11-ПЗ), Цюпка Святослав 

(11-ВБА), Вітов Іван  (52-МП), Максименко Мирослава  (44-ОА), Ковальчук 

Олена(21-ОА), Мартинюк Вікторія (21-МЗЕД), Беньковська Мирослава (43-ОА),  

Гарікуша Світлана, Рабоконь Юля (23-ОА) – стала призером в обласному 

легкоатлетичному кросі «Осінь-2015» 15 жовтня 2015 року. 

 

Обласний легкоатлетичний крос «Осінь-2015», м. Вінниця 

- команда під керівництвом викладача кафедри фізвиховання Медяної І.П. у 

складі: Ременяк Анатолій, Михальчишин Максим, Кошельник Владислав, 

Коновалюк Василь, Бородько Олексій, Шевчук Валентин, Процак Данило, 

Калінчук Вадим, Березюк  Андрій, Краєвський Сергій, Рак Ігор, Ревега Дмитро, 
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Лянко Ярослав, Патратій Вадим, Прищепа Олександр, Ганчук Влад – зайняла 2 

місце чемпіонату міста з волейболу серед чоловіків, м. Вінниця 15 листопада 2015 

року. 

- команда у складі: Асаула Павло, Вихованець Віталій, захисники Драгомаз 

Валентин, Загарій Андрій, Заболотний Руслан, Казанцев Олексій, Король Тарас, 

Лісовий Артем, Мороз Евген, Полішук Андрій, Цупринюк Вадим, Слободянюк 

Микола, півзахисники Бедрак Ігор (капітан), Бессарабець Богдан, Гулеватий 

Владислав, Енютін Максим, Краснгосельський Дмитро, Ординський Григорій, 

Осадчук Олег, Сухина Владислав, нападники Бурковський Іван, Голубович 

Артур, Кутергін Василь, Кушнір Микола, Петровський Олег, Кочетков Олександр 

–  посіла 5 місце Чемпіонаті міста з футболу, м. Вінниця, 8 вересня 2015 року,  

тренер-представник команди – викладач кафедри фізвиховання Войтенко С.М. 

 

Чемпіонат міста з волейболу серед чоловіків, м. Вінниця 

 

- команда під керівництвом викладача кафедри фізвиховання Дуржинської 

О.О. у складі: Васальківський Вадим Анатолійович 41-ЕЕС, Шевчук Дмитро 

Анатолійович 22-ЛСПГ, Гайдей Богдан Вячеславович 31- ММС, Олійніченко 

Сергій Олександрович 23 – А, Волосюк Євген Олегович 31-ЄЄС Олійник Андрій 

Ігоревич 31 – ПіВ, Урбанський Владислав Юрійович 34 – ТЗКМО, Слободянюк 

Сергій Павлович 41 – М, Войтович Денис Олегович 11– ПіВ,  Мірошниченко 

Вадим Сергійович 22-ФК, Побігай Владислав Сергійович 11-ЛСПГ- посіла 
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призове місце у Чемпіонаті міста з баскетболу серед чоловічих команд, м. 

Вінниця, 9 жовтня 2015року. 

 

Чемпіонаті міста з баскетболу серед чоловічих команд, м. Вінниця 

Комплексні заходи: 

 Чемпіонати області з різних видів спорту серед студентів  ВНЗ III-IV рівнів 

акредитації. Чемпіонати проводяться з 18-ти видів спорту: легкоатлетичний крос, 

баскетбол (дівчата, юнаки), гандбол, волейбол (дівчата, юнаки), настільний теніс, 

шахи, бокс, греко-римська боротьба, плавання, кульова стрільба, важка атлетика, 

легка атлетика, бадмінтон, футбол (чол.), футзал (жін.), міні-футбол (чол.):   

 

Переможці Чемпіонату області з шахів (20-21.10. 15р) 
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Переможці Чемпіонату області з бадмінтону (27-28.10.15р) 

 

Чемпіонат області з греко-римської боротьби (19.11.15р), 

 

Чемпіонат області з  баскетболу (жінки) (17-20.11.15р) 
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Призери Чемпіонату області з настільного тенісу (24.11.15р) 

 

Відповідно до календарного плану кафедри за звітний період в університеті 

були проведені комплексні спортивно-масові заходи: 

-  Спортивне свято присвячене Дню фізичної культури та спорту, яке відбулося 

10 вересня 2015 року.   

 

Спортивне свято присвячене Дню фізичної культури та спорту 

 

- Спартакіада серед студентів І-го року навчання. У Спартакіаді 

приймають участь  збірні команди студентів І-го року навчання факультетів 

університету, які мають відповідну  спортивну підготовку з урахуванням стану 

здоров’я і дозвіл лікаря. з 5-ти видів спорту: настільний теніс, волейбол (дівчата, 

юнаки), міні-футбол (юнаки), шахи.   
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Спартакіада серед студентів І-го року навчання з волейболу 
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5. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

Визнання Вінницького національного аграрного університету в 

міжнародному освітньому просторі – одне з ключових питань, яке поетапно 

вирішувалося цими роками та було пріоритетним у 2015 році. 

Звітний період був врожайним на підписання нових угод та меморандумів. З 

найважливіших слід відзначити договори про співпрацю з Гродненським 

державним аграрним університетом, Мозирським державним педагогічним 

університетом (Республіка Білорусь), Словацьким Аграрним університетом у м. 

Нітра (Словаччина), Університетом Донья Горіца (Чорногорія), Академією 

сільськогосподарських наук Грузії. В 2015 році пролонговано 22 угоди про 

співпрацю з іноземними навчальними закладами, зокрема: Варшавський 

університет природничих наук, Природничий університет в Познані, Спілка 

Садівничих Господарств - Центр практичної підготовки (Республіка Польща), 

Дронтонський науково-дослідний сільськогосподарський інститут (Нідерланди), 

Університет штату Канзас, Коледж сільського господарства штату Канзас, 

Сільськогосподарська дослідна станція та служба дорадництва Університету 

штату Канзас, Коледж сільськогосподарських наук Пенсільванського державного 

Університету, Університет штату Огайо, Державний університет Дікінсона 

(США), Аграрний коледж міста Олдс (Канада), Університет «Овідіус» в м. 

Константа (Румунія), Джомо Кеніата Університет Сільського господарства та 

Технологій в Жужжа (Кенія), Німецький аграрний центр – НімАЦ, Сільське 

господарство та Екологічна Рівновага з Східною Європою, Німецька Селянська 

Спілка (Федеративна Республіка Німеччина), Казанська державна Академія 

Ветеринарної Медицини ім. М. Е. Баумана, Донский державний технічний 

університет (Російська Федерація), РУП «Науково-практичний центр 

національної академії наук Білорусі з тваринництва» (Республіка Білорусія), 

Асоціація молодих фермерів (Швеція), Китайсько-українська асоціація по 

реалізації міжнародних проектів (Китай), Політехнічний університет Тірани 

(Албанія). 
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Основними партнерами університету з науково-технічного співробітництва 

в 2015 році були такі компанії: WIESENHOF, Allfein Feinkost GmbH &Co KG, 

Kaufland logistic, Німецька Селянська Спілка з програмою підвищення 

кваліфікації при підтримці Федерального міністерства продовольства, сільського 

господарства і захисту прав споживачів Німеччини, Німецький Аграрний Центр, 

Центр Практичної підготовки з садівництва, Стипендіальний фонд ім. Л. 

Кіркланда (Республіка Польща). 

Важливим кроком в вивченні досвіду закордонних партнерів було 

прийняття ряду офіційних делегацій в стінах ВНАУ. 

19 лютого 2015 року для проведення семінару «Практична підготовка 

студентів технологічних спеціальностей на фермерських господарствах Швеції» 

наш університет відвідав голова Асоціації Молодих Фермерів Швеції Шел 

Карлсон. Семінар викликав інтерес серед студентів старших курсів технологічних 

факультетів, адже завдяки запропонованій програмі стажування, вони зможуть 

здобути чималий цінний практичний досвід ведення сільського господарства на 

передових фермерських господарствах Швеції. По завершенні семінару 

проводилися співбесіди з студентами, які виявили бажання проходити навчально-

виробничу практику в Швеції. 

  

19 лютого 2015р. Семінар «Практична підготовка студентів 

технологічних спеціальностей на фермерських господарствах Швеції» за участі 

голови Асоціації Молодих Фермерів Швеції Шела Карлсона. 
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У серпні 2015 року, згідно договору, укладеного між кафедрою технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва ВНАУ та компанією з 

виробництва пробіотичних та пребіотичних препаратів ТОВ «Короні» (Грузія), 

почесними гостями нашого навчального закладу стали доктори біологічних наук 

Нодар Міндіашвілі та Міхаїл Чічакуа. 

Представники фірми зустрілись із деканом факультету ТВіППТ Оксаною 

Скоромною, яка розповіла про історію створення нашого вузу, особливості 

діяльності факультету, перспективи подальшого його вдосконалення та успішного 

розвитку. 

Спільні результати дослідження, які ведуть ТОВ «Короні» з ВНАУ, 

вилиються у наукові публікації, участь наших викладачів, аспірантів та студентів 

у міжнародних конференціях, отримання патентів та плідним розвитком науки як 

на теренах нашої держави, так і в Грузії.  

 

Серпень 2015року. Гості ВНАУ - доктори біологічних наук Нодар 

Міндіашвілі та Міхаїл Чічакуа (ТОВ «Короні», Грузія) 

 

10 березня 2015 року до університету завітали представники Німецької 

Селянської Спілки Антьє Баух (Antje Bauch) - керівник відділу з міжнародних 

програм стажування та Ольга Мельниченко – координатор програм у Східній 

Європі. Гості презентували програми стажування для студентів в Німеччині. 

Під час зустрічі представники Німецької Селянської Спілки розповіли, що 

програма стажування тривалістю в 3,5 місяці для студентів є безкоштовною, адже 
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фінансується за рахунок коштів Спілки. На початку практики буде проведено 

п'ятиденне навчання в навчально-дослідному сільськогосподарському закладі з 

метою отримання учасниками програми знань щодо розвитку сільського 

господарства в Німеччині та Європейському Співтоваристві, а також теоретичних 

і практичних вмінь в галузі тваринництва та рослинництва. Планується 

проведення чотириденного навчання в агротехнічній школі "Дойл" з основ 

раціонального використання сільськогосподарської техніки. Стажери будуть 

розміщені по сімейних фермах, які займаються як рослинництвом й 

тваринництвом, так і переробкою вирощеної сільськогосподарської продукції. 

Про практику на підприємствах в Німеччині практиканти оформлятимуть звіт на 

німецькій та українській мовах. 

  

10 березня 2015 року візит представників Німецької Селянської Спілки 

 

Також у березні університет відвідав аташе з питань наукового і 

університетського співробітництва Посольства Франції в Україні Жіль Мамец та 

координатор програм мережі Campus France в Україні Ольга Дорош. 

Мета візиту французької делегації – пошук нових напрямів співпраці. 

Адміністрація університету запевнила гостя, що ВНАУ не тільки готовий, а й 

активно впроваджує європейський досвід вищої освіти. Прикладом цього є 

створений на базі ВНАУ єдиний в Україні Всеукраїнський науково-навчально-

виробничий консорціум. Зараз існують наміри створити спеціалізований Центр 

компетенцій з біоенергетики, в якому будуть представлені діючі моделі з 

виробництва біогазу, біодизеля. 
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Березень 2015 року. Офіційний візит аташе з питань наукового і 

університетського співробітництва Посольства Франції в Україні Жіля Мамеца 

та координатора програм мережі Campus France в Україні Ольги Дорош. 

 

Проводиться в університеті і робота по залученню іноземних фахівців у 

навчальний процес. Так, 26 березня 2015 року на лекції доцента кафедри 

рослинництва, селекції та біоенергетичних культур Мазура Віктора 

Анатолійовича з дисципліни «Технічні культури» взяли участь представники 

фірми «Дюпон». Гості ознайомили студентів четвертого курсу агрономічного 

факультету із особливостями технологій вирощування соняшника, кукурудзи та 

цукрових буряків. Присутні мали можливість поставити запитання та отримали 

вичерпні відповіді від доповідачів. А студенти у черговий раз мали можливість 

переконатись у тому, що освіта, яку дає наш університет та наполеглива праця 

над собою, відкривають широкі можливості для кар’єрного зростання.  

 

  

26 березня 2015 року. Лекція представників фірми «Дюпон»  
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17 квітня 2015 року наші американські партнери директор компаніі ПАР 

Стів Броунлі та директор з будівництва компаніі ВАЙЗ Крейг Шмак провели 

семінари для студентів факультету механізації сільського господарства. 

Під час семінарів Крейг Шмак ознайомив слухачів із сучасними 

технологіями будівництва сільськогосподарських об'єктів (ангарів, елеваторів, 

зерносушарок, корівників і т.п.), розповівши про сучасні способи будівництва із 

залізобетону, металоконструкцій та дерева. 

Стів Броунлі розповів про можливість для наших студентів пройти 

навчально-виробниче стажування в США за програмою ВАЙЗ у галузі 

будівництва сільськогосподарських об’єктів. 

Після проходження стажування студенти мають можливість подальшого 

працевлаштування в Україні. 

   

  

17 квітня 2015 року. Гості з США директор компаніі ПАР Стів Броунлі та 

директор з будівництва компаніі ВАЙЗ Крейг Шмак провели семінари для 

студентів факультету механізації сільського господарства. 
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27 квітня 2015 року студенти Вінницького національного аграрного 

університету в рамках ―Днів Америки у Вінниці‖ взяли участь у зустрічі з 

Надзвичайним і Повноважним послом США в Україні Джеффрі Пайєттом. 

Студенти мали можливість прослухати промову з питань політики США та 

отримати відповідь на запитання, які їх турбують. Учасники зустрічі дізналися 

про можливості навчання та стажування в США, про програми академічних та 

професійних обмінів, спонсорованих конгресом США для громадян України. 

 

  

27 квітня 2015 року. Зустріч студентів ВНАУ  з Надзвичайним і 

Повноважним послом США в Україні Джеффрі Пайєттом. 

 

У квітні 2015 року в продовження співпраці з Францією університет 

відвідав директор французької компанії ТОВ‖Альфагро‖ Жерар де ля Салль. 

Компанія протягом дев’яти років працює в Україні, займаючись 

постачанням сільськогосподарської техніки та запчастин, впроваджує позитивний 

досвід в агропромисловий комплекс України. Директор ―Альфагро‖ зазначив, що 

випускники Вінницького національного аграрного університету мають хорошу 

ділову репутацію, адже багато наших випускників працюють в компанії. Сам він є 

випускником університету ―Ласалль‖, що у Франції, тому зацікавлений, щоб 

українські студенти мали можливість там навчатися і стажуватися. 
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Квітень 2015 року. Візит директора французької компанії ТОВ”Альфагро” 

Жерара де ля Салля. 

 

26-27 листопада 2015 р. на базі Львівського національного аграрного 

університету відбувся міжнародний науково-практичний семінар ―Імплементація 

французького досвіду з професійної підготовки студентів в аграрних вищих 

навчальних закладах України". Наш навчальний заклад представляла проректор з 

науково-педагогічної та навчальної роботи Мулик Т.О. 

 

    

26-27 листопада 2015 р. Міжнародний науково-практичний семінар 

“Імплементація французького досвіду з професійної підготовки студентів в 

аграрних вищих навчальних закладах України". 

 

Представники Львівського національного аграрного у4ніверситету 

поділились досвідом з вдосконалення професійної підготовки студентів, який 

вони здобули в результаті співпраці із французькими університетами.  
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На обговорення було винесено такі важливі питання як вдосконалення 

системи стажувань викладачів, проходження практик студентами, формування та 

відбір баз для проходження практик та стажувань, отримання подвійних дипломів 

(Український університет/Університет європейської країни), дієвість асоціацій 

випускників в удосконаленні практичної підготовки студентів, підтримка 

контактів з бізнесом в процесі теоретичного навчання, тощо. 

Важливою складовою міжнародної діяльності є проведення та участь 

науковців та студентів у міжнародних виставках, конференціях, семінарах, 

симпозіумах. 

4-7 листопада 2015 року на базі Академії аграрних наук Грузії у м. Тбілісі 

відбулась Міжнародна наукова конференція «Глобальное потепление и 

агробиоразнообразие». 

У роботі конференції брали участь представники 9-ти країн (України, 

Білорусії, Польщі, Таджикистану, Азербайджану, Казахстану, Узбекистану, Італії 

та Грузії) і недержавних установ. На конференції було представлено більше 150 

доповідей.  Вінницький національний аграрний університет представляв доктор 

сільськогосподарських наук, професор кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Віталій Кучерявий, який вже третій рік поспіль є членом 

організаційного комітету наукової конференції. 

Розвиток подальшої співпраці між Вінницьким національним аграрним 

університетом та Академією аграрних наук Грузії вбачається у спільному виданні 

Міжнародного журналу «Аграрна наука та харчові технології», що надасть 

можливість вченим двох країн представляти свої наукові досягнення у галузі 

тваринництва.  

Вінницький національний аграрний університет – один з провідних вищих 

навчальних закладів України, який безперервно прагне до підвищення стандартів 

якості освіти та впровадження новітніх методик викладання. Задля підвищення 

рівня якості освіти, викладачі університету приймають участь у міжнародних 

стажуваннях. 
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Міжнародна наукова конференція «Глобальное потепление и 

агробиоразнообразие». 4-7 листопада 2015 року на базі Академії аграрних наук 

Грузії у м. Тбілісі, Грузія. 

З метою вивчення досвіду та підтримки академічних й наукових обмінів, 

викладачі та студенти ВНАУ приймали участь в проходженні стажування за 

кордоном. 

В рамках стипендіальної програми ім. Лейла Кіркланда кандидат 

сільськогосподарських наук - Валентина Фостолович - пройшла річне стажування 

в Польщі. Стажування тривало у вигляді інтеграційних зустрічей та включало 

теоретичне і практичне навчання з питань міжнародної економіки та міжнародних 

відносин. Наша стипендіатка навчалась  за темою «Соціальний бізнес. Теорія і 

практика». Засідання організовувалось у вигляді круглих столів, де слухачі 

навчались складати різного роду бізнесові проекти, методику їх оформлення, 

особливості мікрокредитування, основи організації бізнесу, та іншого. Ці теми 

стипендіатам викладали нобелівські лауреати, світові лідери бізнесу та політики. 

Також, Валентина прийняла участь у роботі конференцій в Берліні, Варшаві, 

Вроцлаві. 

    

В рамках стипендіальної програми ім. Лейла Кіркланда кандидат 

сільськогосподарських наук - Валентина Фостолович - пройшла стажування в 

Польщі 
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У 2015 році за підтримки адміністрації університету викладач кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Елеонора 

Кірєєва мала змогу пройти п’ятимісячне стажування у Colorado State University 

(Сполучені Штати Америки, Штат Колорадо).   

     

Елеонора Кірєєва на п’ятимісячному стажуванні у Colorado State 

University. Штат Колорадо, Сполучені Штати Америки. 

Стажування проходило за програмою обміну викладачів - Faculty Exchange 

Program, яка проводиться щорічно Департаментом сільського господарства США. 

Метою програми є підвищення та розширення знань викладачів у галузі 

сільського господарства, маркетингу, агробізнесу, удосконалення методики 

викладання. 

Досвід та знання отримані під час закордонного стажування дозволять 

підвищити рівень якості викладання, запровадити більш сучасні підходи до 

проведення занять та підвищити рівень компетентності студентів – майбутніх 

лідерів та фахівців у галузі сільського господарства. 

22-24 квітня 2015 року делегація Вінницького національного аграрного 

університету у складі директора Центру міжнародних зв’язків та діяльності 

Катерини Ковальової і кандидата економічних наук, викладача кафедри 

менеджменту зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму Інни Гончарук взяли участь у 11-ій конференції ректорів університетів 

Чорноморського регіону (BSUN). 
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22-24 квітня 2015року. Делегація університету взяла участь у Генеральній 

Асамблеї мережі університетів Чорноморського регіону. м. Бєлград, Сербія. 

1-3 червня мальовниче місто Штутгард гостинно зустрічало учасників 

симпозіуму «Двадцять п’ять років трансформаційних процесів в Центральних, 

Південно-східних та Східних європейських країнах». Ініціатором зустрічі став 

Східно-Європейський Центр університету Хохенхайм, який вирізняється з-поміж 

інших організацій чіткою та послідовною стратегією досягнення високої мети – 

реформування та вдосконалення освіти та науки в Європі та світі в цілому. 

1 червня 2015 року президент ВНАУ Григорій Калетнік здійснив візит до 

найстарішого, найбільшого університету Штутгарта та одного з найкрасивіших 

вишів Німеччини – університету Хохенхайм. Оскільки університет Хохенхайм – є 

центром досліджень, навчання, тренінгу та консалтингу з науковими установами 

Європи, то і симпозіум, який відбувся на його базі, був присвячений питанням 

розвитку науки та реформуванню освітньої галузі в країнах Європи. Відтак, 

доповідь Григорія Калетніка про актуальність, завдання, перспективи розвитку 

Всеукраїнського навчально-наукового консорціуму викликала неабияку 

зацікавленість з боку іноземних колег. В ході конференції представники з-понад 

40 провідних навчальних закладів Німеччини, Албанії, Вірменії, Азербайджану, 

Боснії, Герцеговини, Хорватії, Естонії, Казахстану, Македонії, Чорногорії, 

Польщі, Румунії, Росії, Сербії, Словаччини, Словенії, Узбекистану та України 

дискутували щодо нових освітніх реформ, впровадження інновацій, наукових 

досліджень в галузі інженерії, альтернативних джерел енергії, маркетингу, 

менеджменту, генетики, машинобудування, аграрної економіки, що сприятимуть 

адаптації вищої освіти до вимог сучасних розвитку агропромислового комплексу.  
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Президент ВНАУ Григорій Калетнік представив наукові розробки 

Консорціуму  на симпозіумі в університеті м. Хохенхайм, Німеччина 

 

Практика студентів за кордоном - однин з потужних видів фахової 

підготовки студента, яка є обов’язковою компонентою його освітньо-

кваліфікаційної програми і проводиться відповідно до нормативних актів у галузі 

освіти.  

Кожен студент має змогу пройти стажування в нових умовах, з 

використання обладнання та новинок техніки, розширити свій світогляд, 

познайомитися з культурою, побутом та звичаями місцевого населення. Це дає 

змогу порівняти методи господарювання в Україні та за кордоном, отримати нові 

навички та безцінний професійний досвід, засвоїти з того найкраще та 

найкорисніше, щоб використати в своєму подальшому житті. 

У 2015 навчальному році понад 130 студентів ВНАУ мали можливість 

пройти навчально-виробниче стажування в Польщі, Голландії, Німеччині, 

Фінляндії, Швеції, Швейцарії, США. Під час стажувань студенти не лише 

здобували практичні навички ведення сільського господарства, але й мали 

можливість ознайомитися з культурою країн, та продемонструвати наші культурні 

здобутки іноземним партнерам. 
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Студенти ВНАУ  на навчально-виробничій практиці за кордоном.  

 

Знання та навички використання сучасних аграрних технологій та 

обладнання для ведення сільськогосподарського виробництва, здобуті на 

передових закордонних підприємствах, стануть корисними для подальшого 

професійного росту наших студентів.  
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6.ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Університет є багатопрофільним вищим навчальним закладом IV рівня 

акредитації та розпорядником бюджетних коштів ІІ ступеня, який діє на правах 

регіонального університетського центру. 

 Фінансове, матеріально-технічне та адміністративно-господарське 

забезпечення діяльності університету у 2015 році спрямовані на організацію та 

виконання його основних завдань, а також на соціальний захист членів 

університетського колективу, створення належних умов праці та відпочинку всіх 

категорій працівників та студентів. 

Університет здійснює свою діяльність на підставі Статуту, має у 

розпорядженні відокремлене майно, самостійний баланс, печатку, рахунки в 

органах Державної казначейської служби.  

Утримання закладу здійснюється за рахунок коштів загального та 

спеціального фондів. Фінансування закладу проводиться за двома програмами: 

- КПК 2201160 «Підготовка кадрів  вищими навчальними закладами ІІІ-ІV 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики»; 

- КПК 2201150 «Підготовка кадрів вищими навчальними закладами І-ІІ 

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики». 

До складу університету входять 7 коледжів та 2 відокремлених структурних 

підрозділи – Науково-дослідне господарство «Агрономічне» і Дрогобицький 

центр комплексного проектування.  

У відповідності до чинного законодавства, університет складає та подає до 

органів управління, органів Державної казначейської служби, Державної 

податкової служби та інших фондів і служб, консолідовану місячну, квартальну та 

річну звітність. 

Доходи загального та спеціального фондів університету у 2015 році склали 

92133,31 тис. грн. 
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Структура доходів Вінницького національного аграрного університету у 

2015 році (КПК 2201160) 

У 2015 році було затверджено початковий кошторис  за загальним фондом 

на суму 49 615 700 грн. У жовтні 2015 року  було додано фінансування по 

загального фонду у сумі 5194700 грн., що дало змогу підвищити посадові оклади з 

1 вересня та з 1 грудня, і в повному обсязі виплатити заробітну плату, забезпечити 

харчуванням, одягом та іншими виплатами  дітей-сиріт, виплатити  стипендію та 

повністю розрахуватись за комунальні послуги.  

Відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків із внесеними 

змінами, бюджетні кошти у повному обсязі використані за цільовим 

призначенням на видатки закладу.  

 

Структура видатків загального фонду Вінницького національного аграрного 

університету у 2015 році (КПК 2201160). 

Загальний фонд 

54810,40 тис. грн 

Спеціальний фонд 

37322,91 

 тис. грн. 

33073,2 

18505,9 

1469,2 1762,1 
Заробітна плата та 
нарахування на неї (33073,2 
тис. грн.) 

Стипендія (18505,9 тис. грн.) 

Харчування, одяг та 
придбання літератури для 
дітей-сиріт (1469,2 тис. грн.) 

Комунальні послуги (1762,1 
грн.) 



150 

 

Доходи спеціального фонду у 2015 році формувались за рахунок таких 

джерел: 

- від послуг, що надаються бюджетними установами; 

- від виробничо-господарської діяльності; 

- від інших послуг; 

- благодійних внесків, грантів та дарунків (рис. 3). 

 

Структура доходів спеціального фонду Вінницького НАУ у 2015 році 

(КПК 2201160) 

 

Усі отримані доходи спеціального фонду витрачались на потреби 

університету відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків за 

цільовим призначенням. 

За рахунок спеціального фонду університет покрив усі статті видатків, які 

не фінансуються з державного бюджету. 

Підводячи підсумок про  фінансовий стан університету, можна зробити 

висновок, що 2015 рік був фінансово стабільним для  нашого  вузу.  

75,1% 

21,1% 

0,2% 
3,6% 

Від послуг, що надаються бюджетними установами (75,1%) 

Від виробничо-господарської діяльності (21,1%) 

Від інших послуг (0,2%) 

благодійних внесків, грантів та дарунків (3,6%) 
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Протягом звітного періоду забезпечувалося цільове та ефективне використання 

коштів загального та спеціального фондів державного бюджету, своєчасне і повне 

внесення платежів, обов’язкових внесків до державного бюджету, виконання 

кошторисів доходів та видатків університету. На кінець 2015 року в університеті 

відсутні заборгованості по виплаті заробітної плати, стипендії, за спожиті 

енергоносії та комунальні послуги.  

Центр адміністративно-господарської роботи є важливим структурним 

підрозділом  університету, який організовує свою роботу на основі персональної 

відповідальності посадових осіб центру за стан справ на дорученій ділянці 

роботи, виконання ними певних завдань і функцій. Персональна відповідальність 

поєднується з колегіальним обговоренням питань, що входять до компетенції 

центру. 

На початку весни, в березні-квітні, під час проведення заходів та суботників 

з прибирання зелених зон та благоустрою території (щорічна всеукраїнська акція 

«За чисте довкілля») за участі працівників центру,  викладачів та студентів було 

очищено  територію університету та прилеглі території від сміття та бруду, 

закладено  алеї, пофарбовано лавки та паркани, повапновані бордюри та дерева. 

Протягом весняно-літнього періоду силами працівників центру та 

ботанічного саду будо розбито та упорядковано клумби перед навчальними 

корпусами та гуртожитками. Ганки та площі перед навчальними корпусами були 

прикрашені композиціями живих квітів. Постійно проводилось викошування 

газонів, скверів та прилеглої території. 

           

Упорядкування клумби технологічно-    Упорядкування клумби на                                 

            промислового коледжу                             тролейбусній зупинці 
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   Ганок навчального корпусу №2                      Викошування газонів 

Службою головного механіка налагоджено систему поливу, що дало 

можливість упорядкувати газони, клумби та підтримувати нормальний ріст 

рослин протягом літнього періоду. Полив рослин здійснювався з артезіанської 

свердловини через водонапірну башню. При такій системі поливу, у порівнянні з 

поливом від централізованого водопостачання, простежилась значна економія 

коштів, тому що йшли затрати тільки на споживання електроенергії (вода 

подається за допомогою насоса). За період поливу (травень-жовтень) споживання 

електроенергії склало 3260 кВ на суму 5950 грн., а споживання води від 

централізованого водогону склало б близько 700 м
3
  на суму близько 11 тис. грн. 

Отже, економія коштів за період поливу склала близько 5 тис.грн.   

          

Клумба перед навчальним корпусом №2     Клумба на тролейбусній зупинці 

Для покращення побутових умов студентів у гуртожитках проведено 

поточні ремонти, а саме: виконано масляне та водоемульсійне фарбування 

коридорів, кухонь, сходових маршів. В гуртожитку №4 відремонтовано душеві 

кімнати. В гуртожитку №2 виконано поточний ремонт сходів та сходових маршів 
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(облицювання плиткою). Силами працівників центру адміністративно-

господарської роботи з благодійних коштів факультету механізації сільського 

господарства проведено поточні ремонти (облицювання стін та підлоги плиткою) 

в кухнях наступних блоків - №№230, 240, 260, 290. На даний час у цих блоках 

проводяться ремонти санвузлів.  

           

          

          

Гуртожиток №2, ремонт в блоках, сан. вузлах, кухнях 
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Для безперебійного постачання електроенергії та підготовки об’єктів 

університету до роботи в осінньо-зимовий період  проведено ревізію силових 

щитів і щитів освітлення в навчальних корпусах та гуртожитках.  

Службою головного енергетика в навчальних корпусах та гуртожитках 

виконано поточні ремонти, а саме: проведено заміну світильників, вимикачів, 

розеток, улаштовано електроосвітлення. В гуртожитках виконано ремонт 

електроплит із частковою заміною щитків. В навчальному корпусі №2 (ауд. 

№2521) змонтовано кінопроектор, у навчальному корпусі №5 (ауд. №5113, №531, 

№554 змонтовано мультимедійне обладнання. Виконано  ремонт лінії живлення 

МТС «Модуль» протяжністю 60 м. В технологічно-промисловому коледжі, кім. 

№11, виконано заміну світильників, вимикачів, розеток. В гуртожитку №2, у 

приміщенні пральні, улаштовано електроосвітлення.  

Загальна сума виконаних електромонтажних робіт становить близько 120 

тис. грн. 

          

          

Заміна світильників, ремонт електроплит в гуртожитках 
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 Службою головного механіка замінено обладнання на трасі системи 

опалення, прокладено труби та встановлено крани на зовнішній мережі поливу, в 

навчальних корпусах та гуртожитках частково замінено застаріле  сантехнічне 

обладнання. В навчальному корпусі №4 ізольовано старий трубопровід, замінено 

крани, встановлено насоси. Проведено поточний ремонт внутрішньої системи 

опалення, а також зовнішньої мережі водопостачання та каналізації, 

відремонтовано та встановлено запірну арматуру, умивальники та змішувачі 

холодної та гарячої води (згідно графіку виконання ремонтних робіт). Для 

покращення побутових умов проживання студентів та мешканців у гуртожитку 

№3 встановлено водонагрівач (теплообмінник – ТПР-8, регулятор температури 

різьбовий),який подає гаряче водопостачання на кухні, душеві кімнати та 

санвузли гуртожитку від системи опалення. 

         

Гуртожиток №3, встановлення водонагрівача (подача гарячої води) 

Загальна сума виконаних сантехнічних робіт становить близько 117 тис. 

грн. 

Службою інженера по експлуатації будівель та споруд виконано наступні 

роботи:  

- на вікнах кабінетів центру здоров’я установлено решітки;   

-виконано поточний ремонт металевої огорожі університету (очищення з 

подальшим масляним фарбуванням); 

- відремонтовано коридор 1-го поверху навчального корпусу №1, аудиторію 

№1108, а також сходи та пандус. 
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- ремонтно-будівельні роботи в навчальному корпусі №4: в підвальному  

приміщенні установлено та пофарбовано перегородки у роздягальнях, 

установлено двері, проведено косметичний ремонт коридору, встановлено 

лічильник холодної води та замінено труби водогону. На першому поверсі 

відремонтовано центральний вхід, виконано косметичний ремонт коридору та 

класу тактичної підготовки, пофарбовано стіни, вікна та радіатори опалення в 

чоловічому та жіночому туалетах, відремонтовано перегородки, двері в жіночому 

туалеті. Облаштовано буфет та пост охоронника, пофарбовано стіни сходових 

маршів першого та другого поверхів, в аудиторії №4105 частково відремонтовано 

стелю «Армстронг». На другому поверсі проведено косметичний ремонт 

аудиторій №4212, 4214, 4213, 4211, частково відремонтовано стелю «Армстронг», 

пофарбовано стіни, вікна, радіатори опалення в туалетах, пофарбовано вхід 

лекційної зали, пошпакльовано та пофарбовано стіни та радіатори опалення в 

аудиторіях №№4205, 4201, 4202, 4204, 4206, 4208, 4210, проведено косметичний 

ремонт коридору другого поверху (шпаклювання, фарбування). Виконано роботи 

по перекриттю  оцинкованої покрівлі даху площею 1400 м
2
. 

- у навчальному корпусі №2 для забезпечення місця під бібліотечні стенди 

та вітрини з літературою було перенесено дошку пошани та дошку ветеранів 

праці з 2-го поверху у вестибюль 1-го поверху. Виконано частковий ремонт 

покрівлі корпусу.  

- у підвальному приміщенні гуртожитку №4 виконано ремонт підлоги 

коридору (цементна стяжка), та розпочато влаштування санвузла для потреб 

слюсарів-сантехніків, слюсарів-електриків та будівельників. 

- у гуртожитку №3 проводиться заміна старих  дерев’яних дверей на 

запасних виходах на нові, металеві (4 шт.). 

Під час проведення приймальної кампанії службою головного енергетика 

було забезпечено електропостачання для безперебійної роботи працівників 

приймальної комісії, силами працівників центру АГР було розкладено намети 

факультетів, розміщено лавочки для абітурієнтів та гостей університету.  
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З метою перевірки роботи працівників паспортного столу було створено 

комісію для  проведення внутрішнього аудиту фактично проживаючих та 

зареєстрованих осіб у гуртожитках університету. 

З метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2015-2016 років 

проведено  перевірку системи опалення (теплові пункти) по навчальних корпусах 

та гуртожитках (перевірка та фарбування елеваторних вузлів, набивка сальників, 

заміна сантехнічних пристроїв), проведено гідравлічні випробування траси 

водопостачання та системи опалення. Для усунення аварійних ситуацій з початку  

року по навчальних корпусах та гуртожитках було замінено сантехнічне 

обладнання: крани, умивальники, змішувачі, унітази, сифони. 

                

                

Перевірка теплових вузлів, колодязів 

 

Для своєчасного та безперервного початку опалювального сезону 2015-2016 

р.р. та для економії бюджетних коштів проведено повірку усіх вимірювальних 

приладів, а саме: манометри  та теплові  лічильники,  закуплено та встановлено 

тепловий лічильник в навчальному корпусі №3.  
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Напередодні різдвяних свят службою головного енергетика прикрашено 

територію університету та ганки навчальних корпусів новорічними гірляндами. 

     

Підготовка території університету до новорічних свят  

 

Територія університету освітлена, підтримується в належному порядку, 

постійно контролюється охороною.  

Центр адміністративно-господарської роботи постійно працює над 

розв’язанням задач по економному витрачанню енергоносіїв, безпеки 

життєдіяльності працівників і студентів, спрямовує свої зусилля на створення 

умов для навчального процесу, забезпечення всіма енергетичними ресурсами 

об’єктів навчальних корпусів, гуртожитків, будівель та споруд спеціального 

призначення. 
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