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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 освіти і науки 

України наказом №39 від 12 січня 2017 р. 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 2016 році структура університету    

включає: 6 факультетів: агрономічний, 

механізації сільського господарства, технології 

виробництва та переробки продуктів 

тваринництва, економіки та підприємництва, 

обліку та аудиту, менеджменту та права; 33 кафедри (в т.ч. 23 випускових), 

аспірантуру та докторантуру, Верхівський коледж, Могилів-Подільський 

Президент Вінницького національного 

аграрного університету  

Калетнік Григорій Миколайович 

Ректор Вінницького національного 

аграрного університету  

Мазур Віктор Анатолійович 
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технолого-економічний коледж, Немирівський коледж будівництва та 

архітектури, Чернятинський коледж, Брацлавський агроекономічний коледж, 

Ладижинський коледж, Технологічно-промисловий коледж, машинно-

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

поле. У 2012 році до складу університету приєднано науково-дослідне 

господарство «Агрономічне», на базі якого виконується значний обсяг наукових 

досліджень студентами, аспірантами, педагогічними та науково-педагогічними 

працівниками університету та структурних підрозділів.   

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 у 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». 

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). 

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 

  

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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Продовження таблиці 1 

  

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 

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 
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Продовження таблиці 1 

  
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 

  

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 

  



9 

 

Продовження таблиці 1 

  

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 

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 

 

 



10 

 

У 2016 році відкрито нові спеціальності з метою підготовки здобувачів 

вищої освіти на першому (бакалаврському) рівні: 212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і експертиза; 202 Захист і карантин рослин; 076 Підприємництво, 

торгівля та біржова діяльність та новий рівень вищої освіти: другий 

(магістерський) за спеціальністю 181 Харчові технології.  

З метою розширення провадження освітньої діяльності за новими 

спеціальностями Переліку 2015 року підготовлено 8 ліцензійних справ, які були 

розглянуті спеціалістами  Департаменту атестації кадрів вищої кваліфікації та 

ліцензування Міністерства освіти і науки України та отримали позитивне 

рішення: 141 Електроенергетика, електротехніка і електромеханіка; 072 Фінанси; 

201 Агрономія; 101 Екологія; 133 Галузеве машинобудування; 204 Технологія 

виробництва та переробки продукції тваринництва; 071 Облік і оподаткування; 

206 Садово-паркове господарство. 

Таблиця 2 

Контингент студентів Вінницького НАУ 

Всього, 

Осіб 

Денна форма Заочна форма 

всього державна 

форма 

контрактна 

форма 
всього 

державна 

форма 

контрактна 

форма 

7666 3831 1929 1902 3835 703 3132 

 

Таблиця 3 

Контингент студентів структурних підрозділів Вінницького НАУ 

Всього, 

Осіб 

Денна форма Заочна форма 

всього 
державна 

форма 

контрактна 

форма 
всього 

державна 

форма 

контрактна 

форма 

3627 3052 2297 755 575 305 270 

 

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», 

який перейменовано на «Центр довузівської підготовки, прийому на навчання та 

виховної роботи». 
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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, особистих рис громадянина України, 

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; 

відділ виховної роботи; органи студентського самоврядування, психологічна 

служба, наскрізна система наставництва.  

Відповідно до Положення про приймальну комісію та Правил прийому до 

Вінницького національного аграрного університету у 2016 році було створено 

відбіркову комісію (до складу якої увійшли 52 технічних секретарі), предметну 

екзаменаційну комісію (до складу якої увійшли учителі шкіл та викладачі ВНАУ 

(всього 39 осіб),  фахові атестаційні комісії та апеляційну комісію в складі 23 осіб. 

У 2016 році сформовано консультативний центр з метою допомоги абітурієнтам 

при виборі спеціальностей та подачі заяв у електронній формі через центр було 

подано біля 2 тисяч заяв.   

При організації та проведенні прийому до Вінницького національного 

аграрного університету у 2016 році приймальна комісія здійснювала свою 

діяльність у відповідності до Закону України “Про вищу освіту”, Правил прийому 

до ВНАУ у 2016 році. 

Основні Положення Правил прийому до університету були висвітлені на 

інформаційних стендах Приймальної комісії, офіційному Bеб-сайті університету.   

 Вступну кампанію у 2016 році було розпочато згідно встановлених термінів, 

з 11 липня. Для забезпечення прийому документів було обладнано відповідним 

технічним забезпеченням аудиторії: 1104, 1105, 1108 та 1102. Відповідно до умов 

прийому, було також створено консультаційний центр при приймальній комісії 

для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Прийом 
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документів від абітурієнтів для здобуття ОКР «Спеціаліст» та «Магістр» 

здійснювали корпусі № 3 в приміщенні читального залу. 

З метою покращання організації прийому заяв на вступ від абітурієнтів 

денної та заочної форм навчання було впроваджено чергування  деканів, 

викладацького складу факультетів університету та представників студентства.  

Для організації роботи та висвітлення повної інформації вступної кампанії 

2016 року оновлено інформаційні стенди приймальної комісії біля 1-го та 5-го 

навчальних корпусів ВНАУ. Також забезпечувався постійний моніторинг та 

систематичне інформування членів ректорату про хід проведення вступної 

кампанії 2016 року.  

Під час вступної кампанії 2016 року було подано 6269 заяв на денну форму 

навчання (електронні заяви). Порівняно до 2015 року кількість поданих заяв 

вступниками більша на 1848 заяв. Якщо аналізувати  подачу заяв абітурієнтами з 

інших областей, порівнюючи з минулим 2015 роком, слід відмітити, що  їх  

подано більше на 700 заяв ( всього 1980 заяв, або 31%).  

Аналізуючи прийом студентів в розрізі факультетів слід відмітити, що 

порівняно до минулого року лідерами за кількістю зарахованих студентів є 

агрономічний факультет та факультет механізації сільського господарства.   

Зарахування студентів на здобуття ОКР «Спеціаліст» та ступеня магістра 

також відбулось із позитивними плюсовими показниками.   

Таким чином, на денну форму навчання зараховано:  

за ступенем бакалавра 726 осіб, що на  135 осіб більше в порівнянні з 2015 

роком;  

за скороченим терміном на основі ОКР “Молодший спеціаліст” 245 осіб, що 

на - 16  осіб більше в порівнянні з 2015 роком;  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст»  - 213 осіб, що на 115 осіб 

менше в порівнянні з 2015 роком;  

за ступенем магістра - 327 осіб, що на 43 особи більше в порівнянні з 2015 

роком.  

На заочну форму навчання зараховано:  
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за ступенем бакалавра - 84  особи  та 25 (осінній добір), всього 109 осіб, що 

на 2 особи більше проти минулого року. 

за скороченим терміном на основі ОКР “Молодший спеціаліст” 508 осіб та 

112 (осінній добір), всього 620 осіб, що на 84 особи більше минулого року.  

за освітньо-кваліфікаційним рівнем «Спеціаліст» 668 осіб, в т.ч. з 

врахуванням другої вищої освіти (94 особи) та 59 (осінній добір), плюс 4 особи на 

здобуття другої вищої освіти (осінній добір), всього 731 особа, що на 147 осіб 

більше проти минулого року;  

за ступенем магістра 203 особи та 21 (осінній добір), всього 224 особи, що на 

64 особи більше проти минулого року. 

Узагальнюючи інформацію про зарахування студентів на денну та заочну 

форми навчання до ВНАУ за результатами літньої та осінньої вступної кампанії 

можна зробити висновок: 

за денною формою навчання набір студентів склав 1511 студентів; 

за заочною формою - 1684 студенти з врахуванням осінньої вступної кампанії 

– 221 особа; 

Загальна кількість зарахованих на навчання складає 3195 студентів.  

Порівняно з  минулим  2015 роком різниця зі знаком плюс становить  376 осіб.  

 

Робота приймальної комісії 2016 рік 
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Допомога абітурієнтам та їх батькам при подачі електронної заяви для вступу в університет 

 

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; 

- робота із абітурієнтами у соціальних мережах.   

Найкращим способом проведення профорієнтаційної роботи працівниками 

Центру є доведення інформації про університет  через: 

• 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», 
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«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; 

• організація та проведення зустрічей з представниками різних професій; 

• проведення для майбутніх абітурієнтів Днів відкритих дверей; 

• проведення днів університету в коледжах; 

• співпраця із загальноосвітніми навчальними закладами Вінницької та 

сусідніх областей шляхом залучення студентів, які є випускниками цих 

навчальних закладів; 

• робота із абітурієнтами через соціальні мережі. 

Особливою формою роботи Центру є проведення екскурсій для випускників 

шкіл. Такий напрям профорієнтаційної роботи дозволяє учням ознайомитись з 

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. 

Найбільш оптимальною формою роботи залишається безпосереднє 

спілкування із абітурієнтами у навчальних закладах. У березні-травні 2016 року за 

підтримки керівництва університету вдалося побувати у 142 загальноосвітніх 

навчальних закладах, що дало можливість охопити більше 2500 випускників.  
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Зустріч з майбутніми абітурієнтами у Немирівському районі 

 

Зустріч із випускниками Барського району 

Окремою сторінкою діяльності підрозділу є співпраця із центрами 

зайнятості, участь у районних профорієнтаційних заходах, обласному заході 

станції юних натуралістів Вінниччини, де взяли участь понад 500 дітей з усієї 

області; заходах “Ярмарка професій”, обласній виставці навчальних закладів під 

час святкування дня Європи.  
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Зустріч із випускниками Крижопільського району під час «Ярмарки професій» 

 

У 2016 році проведено зустрічі із абітурієнтами на спільних заходах із 

районними та обласним Центрами зайнятості у Крижопільському, 

Немирівському, Теплицькому та Козятинському та інших районах. 

 

Зустріч із випускниками на з’їзді юних натуралістів Вінниччини, 2016 

 

Близько 500 студентів з оновленими буклетами та профорієнтаційними 

блокнотами із 380 населених пунктів Вінницької та сусідніх областей провели 
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зустрічі із випускниками  у своїх школах, розповівши про переваги навчання у 

Вінницькому національному аграрному університеті. 

 

Студенти університету проводять профорієнтаційну роботу у своїх школах 

 

11 березня в університеті було проведено День відкритих дверей. 730 

випускників шкіл, училищ та коледжів взяли участь у заході з різних регіонів 

країни. У цьому році започатковано також проведення Днів відкритих дверей 

факультетів, що дало можливість додатково попрацювати з потенційними 

абітурієнтами та надати відповідь на всі хвилюючі питання випускників та їх 

батьків. 

 

День відкритих дверей, 2016 
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 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 Вінницькому національному аграрному 

університеті.  

Для кращої підготовки абітурієнтів до ЗНО ведеться посилена робота на 

підготовчих курсах, які здійснюють підготовку слухачів з української мови і 

літератури, математики, біології, хімії, географії, історії України, фізики та 

іноземних мов.  

Всі робочі навчальні програми та навчальні плани, за якими працювали 

підготовчі курси у 2016 році, були розроблені на основі програм зовнішнього 

незалежного оцінювання, затверджених Міністерством освіти і науки України,  

додаток до наказу МОН № 1121 від 1 жовтня 2014 року "Про програми зовнішнього 

незалежного оцінювання для осіб, які бажають здобувати вищу освіту на основі 

повної загальної середньої освіти".  
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 Навчальний план дисципліни складався з 150 год. З них аудиторних занять -  

48 год., консультація -3 год., підсумкова контрольна робота – 3 год., самостійна 

робота – 96 год. 

Форми навчання на курсах у 2016 р.: очно-заочна (30 слухачів), заочно-

дистанційна (8 слухачів), скорочена (5 слухачів).  

У 2016 навчальному році успішно закінчили підготовчі курси та отримали 

свідоцтва 43 слухачів, з них: з м. Вінниці  - 17 слухачів, з  Бершадського, 

Вінницького,  Жмеринського, Калинівського, Козятинського, Липовецького, 

Немирівського, Оратівського, Тиврівського, Тульчинського, Хмільницького, 

Чернівецького, Ямпільського районів та Черкаської області – 26 чоловік. 

Для викладання на підготовчих курсах були задіяні викладачі, аспіранти та 

працівники університету – Дубчак Віктор Миколайович, Дзісь Віктор Григорович, 

Вітер Надія Григорівна, Піковська Тетяна Валентинівна, Паламар Оксана 

Василівна, Гнатюк Олександр Миколайович. 

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. Для більш широкого інформування та збільшення контингенту 

студентів, які навчаються за скороченим терміном навчання,  Центр організовує 

День відкритих дверей, Дні університету в коледжах, творчі конкурси, олімпіади. 

Прозорість, публічність та об’єктивність – ключові пріоритети роботи 

Центру. 

Післядипломна освіта розглядається як один із пріоритетних видів освітніх 

послуг Центру і є спеціалізованим наданням освіти з метою професійної 

підготовки фахівців шляхом поглиблення, розширення й оновлення професійних 

знань, умінь і навичок та здобуття іншої спеціальності на основі вищої освіти та 

практичного досвіду. 

Основними засадами діяльності центру довузівської підготовки, прийому на 

навчання та виховної роботи є: 

- перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за 
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спеціальностями: 

«Облік і оподаткування» - 7.03050901; 

«Менеджмент» - 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». 

З першого семестру 2016 року покладено обов’язки проводити організаційні 

заходи з проходження підвищення кваліфікації  та стажування педагогічних і 

науково-педагогічних працівників. 

Вступна кампанія у Центрі тривала в період з 26 липня по 9 серпня 2016 

року. Загалом від абітурієнтів було прийнято  112 заяв, що на 7 більше ніж у 2015 

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 та лікарнях області.  

 

Консультаційний центр під час вступної компанії 
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Завершальним етапом психологічної та практичної підготовки студентів до 

трудової діяльності є їх правильна професійна орієнтація. Тому, за спільною 

організацією керівництва університету проведено комплекс профорієнтаційних 

зустрічей до міських лікарень, військових частин, податкової інспекції та інших 

установ, організацій Вінницької області. 

За результатами  вступної кампанії  2016 року до Центру зараховано 98 осіб, 

з них на спеціальність «Облік і оподаткування» – 50 чол., спеціальність 

«Менеджмент» – 48 чол. Тобто, ліцензований обсяг виконаний майже на 100%, а 

це свідчить про злагоджену професійну та ціленаправлену роботу колективу 

Центру. Сьогодні ж у Центрі здобуває  другу вищу освіту 197 слухачів. 

 

 

Профорієнтаційні  зустрічі з міськими лікарнями міста Вінниця 

 Також було розіслано інформаційні листи та оголошення керівникам 

установ, організацій Вінницької області:  Департаменту екології та природних 

ресурсів Вінницької обласної державної адміністрації; ПрАТ «Вінницямлин»; 

Начальнику Вінницької митниці ДФС; Начальнику відділу превентивної 

діяльності ГУ національної поліції у Вінницькій області; Командувачу 

Повітряних Сил Збройних Сил України;  Начальнику Вінницької обласної 

державної податкової інспекції ГУ ДФС у Вінницькій області. 



23 

 

Таблиця 4 

Інформація щодо зарахування слухачів на другу вищу освіту 

за період 2014-2016 рр. 

Рік  Спеціальність «Облік і 

оподаткування»  

(ліцензійний обсяг – 50 чол.)  

Спеціальність «Менеджмент» 

(ліцензійний обсяг – 50 чол.)  

основний 

набір 

додатковий 

набір 

Всього основний 

набір 

додатковий 

набір 

всього 

2014 41 8 49 31 12 43 

2015 48 2 50 48 2 50 

2016 50 – 50 44 4 48 

 

8 червня 2016 року в Центрі культури та дозвілля відбулося урочисте 

вручення дипломів 89 випускникам освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» 

за спеціальностями: «Облік і аудит», «Менеджмент організацій і 

адміністрування». 

 

21 випуск слухачів центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та 

дорадництва 

 

Традиційно в Центрі проводяться факультативні навчальні курси за 

тренінговою програмою «Простий шлях - від сьогодні до успіху» для слухачів та 

студентів університету.  
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Слухачі  факультативних курсів  «Простий шлях – від сьогодні до успіху» 

 

Навчальна програма факультативних курсів складається з авторських 

розробок викладачів. Факультативні курси – це унікальна можливість поєднання 

відпочинку і навчання студентів та слухачів. Комплексна навчальна програма 

факультативних курсів «Простий шлях – від сьогодні до успіху» допоможе 

слухачам здобути практичні і теоретичні навики для досягнення успіху своєму 

кар’єрному рості, а також слухачі зможуть вільно і без перешкод рухатися у перед 

до своїх мрій. 

Так, за 2016 рік пройшли навчання на факультативних курсах за тренінговою 

програмою «Простий шлях – від сьогодні до успіху» 16 студентів університету. 

Активізація процесу реформування національної системи освіти є особливо 

актуальним питанням освіти, як чинника забезпечення конкурентоспроможності 

вітчизняних фахівців на вітчизняному та міжнародному ринках праці.  

З 25-26 лютого 2016 року у місті Київ в рамках Європейської програми 

технічної допомоги  TAIEX директор центру взяла участь у семінарі 

«Європейський досвід наближення сільськогосподарського дорадництва до 

фермерів. Уроки для України».  
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Урочисте вручення сертифікатів слухачам факультативних курсів 

 

Організаторами заходу виступили  програма ЄС TAIEX, Міністерство 

аграрної політики та продовольства України, Національна асоціація 

сільськогосподарських дорадчих служб України. 

Метою проведення семінару став обмін інформацією щодо роботи 

сільськогосподарських консультаційних центрів в деяких державах-членах ЄС та 

на основі накопиченого досвіду розробка рекомендацій для України. 

Сільськогосподарські дорадники Нідерландів, Латвії, Болгарії, Іспанії, 

Польщі, Хорватії, Італії щедро ділилися знаннями та досвідом з українськими 

колегами – дорадниками, науковцями, фермерами, освітянами, представниками 

органів влади та місцевого самоврядування, громадських організацій. 

У ході семінару було представлено доповіді і презентаційні матеріали 

європейських колег та винесено на обговорення актуальні питання щодо 

передумов створення сільськогосподарської консультаційної служби Європи, 

особливості правового регулювання та джерела фінансування сільських і 

сільськогосподарських консультаційних служб, а також  взаємодія 
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консультаційних служб з науковими та освітніми організаціями, а саме роль 

освіти і науки в розвитку сільськогосподарського консалтингу.  По завершенню 

семінару відбулось засідання круглого столу на тему «Тенденції розвитку 

консультаційних служб: сільськогосподарське  чи сільське консультування?» 

 

 

Доповідь голови правління Латвійського Сільського консультаційного центру 

 Мартінша Сімермніса 

 
Цінним надбанням Центру став навчальний посібник 

"Сільськогосподарське дорадництво", який підготовлений авторським колективом 

у складі завідувача кафедри дорадництва та інформаційних технологій в 

менеджменті Шаманською О.І., директором центру підвищення кваліфікації, 

післядипломної освіти та дорадництва Тітаренко О. М., асистентом кафедри 

дорадництва та інформаційних технологій в менеджменті Довганьом Ю. В.  

Посібник рекомендований студентам, аспірантам, а також для 

використання слухачами при проходженні навчання і підвищення кваліфікації 

сільськогосподарських дорадників та сільськогосподарських експертів-

дорадників. 
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Відділ підвищення кваліфікації Центру постійно проводить активну роботу з 

організації: курсів підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК; 

підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-

дорадників; підвищення кваліфікації (стажування) педагогічних та науково-

педагогічних працівників ВНЗ.  

Підвищення кваліфікації керівників  і спеціалістів АПК здійснюється за 

професійними програмами, програмами тематичних постійно діючих та 

короткотермінових семінарів і спрямовують на забезпечення оновлення та 

вдосконалення умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань 

професійної діяльності.  

Провідним чинником зростання продуктивних сил була і є людина. 

Ефективна робота АПК неможлива без створення атмосфери загальної 

зацікавленості у досягненні спільного успіху. Він, власне, залежить від 

компетентності, творчої активності кожного працівника, готовності взяти на себе 

відповідальність за прийняті рішення. Відтак вкладення у людські ресурси і 

кадрову роботу є довгостроковим фактором конкурентоспроможності і 

життєздатності аграрного сектору. 

Створивши неперервний  процес навчання з урахуванням вимог часу, можна 

запобігти професійному відставанню персоналу. Підвищення кваліфікації – це 

також можливість реалізувати себе на іншій посаді, іншій ділянці, поєднуючи 

максимальну професійну ефективність із потенціалом особистості.  

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, фермери; 

- 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;  
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- 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. 

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. 

Серед профорієнтаційних заходів щодо підвищення кваліфікації була 

розсилка інформаційних листівок на електронні адреси управлінь 

агропромислового розвитку райдержадміністрацій Вінницької ОДА та 

запрошення до навчання в телефонному режимі сільськогосподарських 

дорадників Кіровоградської, Хмельницької та  Одеської областей. 

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. 

Так, 14 червня 2016 року в університеті відбувся навчально-практичний 

семінар «Розвиток сільськогосподарського дорадництва у Вінницькій області». 

Основною метою  навчально-практичного семінару є надання інформаційної 

та навчально-методичної підтримки у веденні господарської діяльності малим та 

середнім виробникам сільськогосподарської продукції в умовах реформування 

агропродовольчого комплексу країни через дорадчу діяльність. Сьогодні стоїть 

завдання перетворити сільськогосподарське дорадництво на широку магістраль, 

яка веде до ефективного господарювання, високого рівня 

конкурентоспроможності сільськогосподарської продукції, до добробуту 

сільського населення України. 

Організаторами виступили Вінницький національний аграрний університет 



29 

 

(Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва); 

Департамент агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації; 

Національна  асоціація сільськогосподарських дорадчих служб України.  

 

 
Кирилюк В.М.  – перший заступник директора Департаменту 

агропромислового розвитку Вінницької облдержадміністрації; Гижко А.П. – 

перший заступник голови Вінницької обласної державної адміністрації Мазур В.А. 

– ректор Вінницького НАУ; Тітаренко О.М. – директор центру підвищення 

кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва Вінницького НАУ; Корінець 

Р.Я.– президент Національної  асоціації сільськогосподарських дорадчих служб 

України (з право на ліво) 

  

 У роботі навчально-практичного семінару взяли участь 132 учасники.  

Під час навчально-практичного семінару працював мобільний пункт з надання 

безоплатної вторинної допомоги. Консультації надавав начальник відділу 

попередньої роботи з клієнтами Вінницького місцевого центру надання 

безоплатної вторинної правової допомоги Смішний Олексій Іванович. 
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Учасники навчально-практичного семінару 

 

 
Мобільний пункт з надання безоплатної вторинної допомоги 

 

  У процесі обговорення найважливіших питань, учасники навчально-

практичного семінару сформували відповідну резолюцію.  
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Після закінчення семінару усі охоче залишились на тренінг: «Як працювати 

з проектами міжнародної технічної допомоги» який провів досить таки вдало 

Корінець Роман Ярославович – Президент «Національної асоціації 

сільськогосподарських дорадчих служб України». Особливо жваво тривали 

обговорення щодо розвитку навичок мобілізації ресурсів заради поліпшення 

організаційної (чи особистої) самодостатності та сталого розвитку її послуг та 

проектів, де знайти інформацію про грантові програми, грантові програми для 

сільських громад та грантові програми міжнародних організацій. 

 
  Тренінг: «Як працювати з проектами міжнародної технічної допомоги» 

 

Саме тому, проведення подібних заходів дають можливість обміну досвідом 

та складають підгрунття розвитку професійної компетентності кадрів, їх 

підготовленості до здійснення ефективного господарювання в умовах змін та 

реформ. 

В університеті створено усі необхідні умови для творчого розвитку його 

співробітників, стажування та співпраці з колегами університетів України та 

зарубіжжя. 

У 2016 році підвищення кваліфікації пройшли 60 викладачів.  
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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 38 науково-педагогічних та педагогічних працівників.  

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.  

Рівень освіти викладача вищого навчального закладу визначає ефективність 

вирішення ними професійних завдань. Разом з тим, ставлення кожної людини до 

власної освіти стає визначальним у розбудові її кар’єри і життєвих успіхів. 

Професійному зростанню та підвищенню рівня кваліфікації сприяють курси 

підвищення кваліфікації й перепідготовки кадрів, семінари, тренінги, стажування, 

різні форми самоосвітньої діяльності. 

Систематичне підвищення рівня знань працівників, населення України з 

питань охорони праці – є одним з основних принципів державної політики в 

галузі охорони праці, фундаментальна основа безпеки праці та необхідна умова 

вдосконалення управління охороною праці. 

З цією метою у Вінницькому НАУ успішно функціонує навчально-

методична госпрозрахункова лабораторія з охорони праці, яка проводить 

навчання з питань охорони праці.  Організація процесу навчання та перевірки 

знань з питань охорони праці у працівників підприємств, огранізацій, установ – є 

необхідною умовою їх функціонування. Підвищення якості навчання та перевірок 

знань дає можливість зменшити кількість травм працюючих, які відбуваються 

через організаційні причини, та загалом поліпшити рівень безпеки на 

підприємствах.  

Адміністрація університету, науково-педагогічні та адміністративні 

працівники  Вінницького НАУ систематично проходять навчання з питань 

охорони праці. Такі заходи є необхідною складовою кожної установи, а 
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дотримання законодавства з охорони праці допоможе уникнути будь-якої загрози 

життю на робочому місці. 

 
Співробітники Вінницького національного агарного університету під час 

планових занять з охорони праці 

 

 

Боковець Володимир Андрійович - перший заступник начальника Управління 

Держпраці проводить перевірку знань з питань охорони праці  
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Перевірка знань працівників Літинської центральної районної лікарні 

 

Періодичне навчання з питань охорони праці для керівників, посадових 

осіб, робітників, фахівців різних організацій здійснюється відповідно до вимог ст. 

18 Закону України «Про охорону праці». До начитки лекційного матеріалу 

залучаються викладачі Управління Держпраці у Вінницькій області та 

Вінницького НАУ. 

За підсумками навчання комісія Управління Держпраці у Вінницькій 

області  проводить перевірку знань. Слухачі, які успішно здали іспит та 

підтвердили свої знання отримують відповідні посвідчення. 

Навчально-методична госпрозрахункова лабораторія з охорони праці  

центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва 

Вінницького НАУ спрямована на створення безпечних умов праці, які є 

провідною передумовою адекватного існування та плідної діяльності як окремих 

працівників, так і сучасних підприємств, установ та закладів загалом. Завдяки 

плідній праці співробітників лабораторії протягом 2016 року навчання 

проводились підприємствах, установах, організаціях Вінницької області, загалом 

слухачам видано 217 посвідчень. 
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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 

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 2016 році студенти Вінницького 

національного аграрного університету продемонстрували на Всеукраїнському 

рівні, стали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів, 

зокрема та отримали: 
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Таблиця 5 

Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів 

№п

п 

ПІБ Назва заходу Зайняті місця 

1 2 3 Грамо

-та 

Серти

фікат 

учас-

ника 

1.  Свистун Роман 

Миколайович 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

 +    

2.  Рязанцев Максим 

Юрійович 

Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених 

  +   

3.  Дзірун Олександр 

Сергійович 

Всеукраїнська студентська олімпіади 

зі спеціальності “ Процеси, машини та 

обладнання агропромислових 

підприємств”. 

  +   

4.  Гречко Роман 

Олександрович 

Всеукраїнська студентська олімпіади 

зі спеціальності “ Машини та 

обладнання сільськогосподарського 

виробництва”. 

 +    

5.  Дацьков Роман 

Анатолійович 

Всеукраїнська студентська олімпіади 

із дисципліни «Біологія» за напрямом 

«Біологія рослин» 

   + + 

6.  Рибачок Вікторія 

Вікторівна 

Всеукраїнська студентська олімпіади 

із дисципліни «Біологія» за напрямом 

«Біологія рослин» 

  +  + 

7.  Омельчук Тетяна 

Миколаївна 

Всеукраїнська студентська олімпіади з 

професійно-орієнтованої дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

 +    

8.  Омельчук Тетяна 

Миколаївна 

Всеукраїнська студентська олімпіади з 

професійно-орієнтованої дисципліни 

«Безпека життєдіяльності» 

   +  

9.  Мазур вікторія Обласний етап XVI Міжнародного 

конкурсу з української мови ім. Петра 

Яцека   

  +   

10.  Чехівська Ірина 

Петрівна 

Всеукраїнський конкурс дипломних 

робіт зі спеціальності «Облік і 

оподаткування»  

 +    

11.  Ткачук Вікторія 

Миколаївна 

Всеукраїнська студентська олімпіади з 

професійно-орієнтованої дисципліни 

«Безпека життєдіяльності»   

   +  

12.  Боровик Віктор 

Миколайович 

Всеукраїнська студентська олімпіади 

зі спеціальності “Агрономія”. 

  +   
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Продовження таблиці 5 

13.  Волошиненко 

Володимир 

Михайлович 

Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт  

  +   

14.  Підлубний О.О., 

Клімик В.І., 

Корнійчук С.В. 

Всеукраїнська студентська олімпіади 

зі спеціальності “ Обладнання 

переробних і харчових виробництв”. 

(Командний залік) 

 +    

15.  Соломко Іван 

Володимирович 

Всеукраїнський конкурс магістерських 

робіт зі спеціальності “ Обладнання 

переробних і харчових виробництв”.  

 +    

16.  Черногуз Дмитро Всеукраїнський конкурс дипломних 

проектів зі спеціальності “ Обладнання 

переробних і харчових виробництв”. 

 +    

17.  Васильківський 

Вадим 

Анатолійович 

Всеукраїнська студентська олімпіади з 

напряму підготовки “Енергетика та 

електротехнічні системи в АПК”. 

  +   

18.  Василенко Тетяна 

Сергіївна 

Всеукраїнський конкурс студентських 

наукових робіт 

 +    

19.  Тимощук Микола  Міжнародний Шевченківський  

конкурс (Менеджмент) 1курс право 

+     

20.  Стариш Тетяна Міжнародний Шевченківський  

конкурс (Менеджмент) 1курс право 

  +   

 ВСЬОГО:  1 8 8 3 2 

 

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, 17 

комп’ютерних класів (два комп’ютерних класи, розраховані на 32 особи 

обладнано у 2016 році), 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 м2. 

З метою забезпечення навчального процесу, в університеті є 725 дисплейних 

місць для роботи з сучасними комп’ютерами. 

Загальна площа навчальних корпусів університету становить – 31359,18 м2, 

а гуртожитків – 17741 м2. 
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Діяльність бібліотеки у 2016 році була спрямована за такими основними 

напрямками: 

– проведення роботи по науково-обґрунтованому формуванню фонду 

бібліотеки; 

– ведення картотеки забезпечення навчальних дисциплін вузу;  

– аналіз книгозабезпеченості користувачів, навчальних предметів, 

курсів і наукових тем та виявлення прогалин у формуванні фондів; 

– збереження бібліотечних фондів з метою забезпечення бібліотечно-

бібліографічного та інформаційного обслуговування користувачів; 

– покращення якості обслуговування користувачів; 

– організація книжкових виставок, проведення масових заходів; 

– 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 списків нових 

надходжень, бібліографічних покажчиків, тематичних списків літератури; 

– проведення науково-практичного семінару методичного об’єднання 

бібліотек аграрного напрямку Вінницької області; 

– участь з доповідями та презентаціями у міжвузівських семінарах м. 

Вінниці. 

Актуальним було забезпечення необмеженого, вільного доступу до 

інформаційних ресурсів. Крім надання навчальної та наукової інформації, 

соціокультурний аспект діяльності бібліотеки передбачав направленість на 

створення духовних цінностей, їх відтворення та збереження. В сучасних умовах, 

коли читачі перетворюються на «віддалених користувачів», коли відбувається 

глобальне відчуження аудиторії від книги, бібліотека приваблювала користувачів 

віртуальними виставками, буктрейлерами.  
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Для зручності надання інформації своїм користувачам (студентам, і 

викладачам) через web-сайт розкривався та популяризувався фонд (списки нових 

надходжень, тематичні списки, періодичних видань, незаслужено забутих книг). 

Бібліотека виступала в ролі інформаційного посередника, навігатора; 

структуруючи Інтернет-ресурси, допомагала користувачеві здійснювати пошук та 

знаходити якісний, релевантний матеріал.  

Суспільне визнання й авторитет бібліотеки значно залежить від багатства та 

якості бібліотечного фонду.  

На 21.12.2016 року бібліотечний фонд нараховував 221786 прим., з них 

навчальної літератури 162651 прим. Протягом року до фонду бібліотеки надійшло 

3395 прим.  

Одним з джерел комплектування була подарована література – 876 прим. 

Підвищується ефективність і значимість надходження нової літератури від 

користувачів. Крім того, фонди постійно поповнюються неопублікованими 

документами – дисертаціями, авторефератами.  

В бібліотеці здійснювалось інформаційно-довідкове обслуговування 

студентів, викладачів, аспірантів, співробітників. Користувачів постійно 

інформували про нові надходження літератури до бібліотеки; популяризували 

інформаційні ресурси бібліотеки; укладались науково-бібліографічні покажчики, 

рекомендаційні списки літератури; повідомлялось про наявність літератури з 

певних тем. Співробітники бібліотеки здійснювали інформаційну підтримку 

навчальної та освітньої діяльності, прищеплюючи користувачам навички 

інформаційної культури.  

У 2016 році були організовані наступні виставки: «Наукові праці академіка 

Калетніка Г. М.», «Стан та перспективи розвитку аграрної науки», «День 

університету», «День землевпорядника», «День бухгалтера», «День пасічника», 

«День юриста».  

На допомогу студентам у навчанні, а також на розширення світогляду були 

направлені постійно діючі книжкові виставки: «Історія великого народу», 
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«Вінниччина – перлина Поділля», «Наукові здобутки викладачів ВНАУ за 2013 -

2016рр.», «Нові надходження». 

У напрямі національно-партіотичного виховання студентської молоді було 

організовано цикли виставок: «Україна – наш дім», «Україна лагідна і мила, 

водночас велична і проста», «Соборність України: від ідеї до сьогодення», 

«Україна вишивана», «День українського козацтва», «День захисника України». 

Виставки були яскравими та змістовними. 

Важливою ланкою масової роботи бібліотеки ВНАУ було проведення 

масових заходів. З розвитком нових інформаційних технологій бібліотека 

впроваджувала у роботу нові мультимедійні технології, які надавали яскравого 

забарвлення масовим заходам, що проводились в бібліотеці. Масові заходи 

відзначались широкою тематичною спрямованістю та різноманітністю форм 

проведення. 

КНИЖКОВО-ЖУРНАЛЬНІ ВИСТАВКИ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ше одним напрямом бібліотечної роботи була довідково-бібліографічна та 

інформаційна діяльність, яка була спрямована на довідково-інформаційне 

обслуговування користувачів, адже вміння працювати з бібліографічними 

ресурсами дає змогу заощадити час і сили, оскільки саме бібліографічна 

Наукові праці академіка Калетніка Г. М. 
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інформація є дороговказом на шляху до навчання та наукової праці. 

Використовувались різні форми і методи інформаційно-бібліографічної 

діяльності: усні та письмові бібліографічні довідки; електронна доставка 

документів; консультації біля каталогів; укладання бібліографічних покажчиків, 

інформаційних списків; поповнення електронного каталогу; виставки та інші 

форми популяризації фондів. Уся робота протягом року висвітлювалась на web-

сайті бібліотеки. 

Протягом року у режимі «запит-відповідь» здійснювалось оперативне 

задоволення інформаційних потреб як в традиційному, так і в електронному 

вигляді. Актуальними серед користувачів були такі теми: «Аналіз господарської 

діяльності», «Контроль і ревізія на підприємствах», «Облік і звітність», «Візовий 

режим», «Субсидії в ЖКГ», «Охорона праці в сільському господарстві», 

«Розвиток економіки в Україні», «Зелений туризм», «Корупція в Україні», «Вища 

освіта в Україні та світі», «Органічна продукція», «Готельно-ресторанна справа», 

«Адміністративний менеджмент», «Лісівництво», «Маркетинг у сільському 

господарстві», «Моніторинг статистичних показників у сільському господарстві», 

«Інновації в виробництві сільськогосподарської продукції», «АТО та його вплив 

на економіку України», «Біоенергетика», «Інформаційні системи» та багато 

інших.  

Протягом року здійснювалась організація виставок нових надходжень. 

Виставки розміщувались на web-сайті бібліотеки і надавали користувачам 

можливість ознайомитись з новою літературою та визначити її інформаційну 

цінність. Було представлено для перегляду 12 виставок, які охопили 488 назв 

джерел інформації (підручники, посібники, монографії, практикуми, довідники, 

збірники, бібліографічні покажчики, методичні та періодичні видання). 

Для студентів та професорсько-викладацького складу різних кафедр було 

сформовано 177 інформаційних листків. 

Були підготовлені матеріали для користувачів і розміщені на бібліотечному 

сайті для різних кафедр за такими напрямками: Аграрна політика, 

Адміністративний менеджмент, Біомаси сільськогосподарських культур, 

http://socrates.vsau.org/method/cards1subj.php?subject_id=511
http://socrates.vsau.org/method/cards1subj.php?subject_id=1258
http://socrates.vsau.org/method/cards1subj.php?subject_id=793
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особливості їх використання в виробництві відновлювальних джерел енергії, 

Біопалива, Державне екологічне управління, Державне регулювання економіки, 

Державне регулювання та управління АПК, Регіональне управління, Державна 

служба, Діловий етикет ресторанного обслуговування, Діловий протокол та 

ведення переговорів, Дорадництво в АПК, Керівник адміністративної служби, 

Менеджмент ефективності виробництва та споживання біомас та біопалива, 

Місцеве самоврядування, Організація і економіка використання біоресурсів, 

Публічне адміністрування, Регіональна економіка, Ринкова трансформація 

економіки регіону, Стиль та імідж керівника, Управління трудовими ресурсами, 

Аграрне право, Адміністративне право України, Право інтелектуальної власності, 

Актуальні проблеми земельного права, Актуальні проблеми конституційного 

права, Актуальні проблеми екологічного права, Банківське право, Господарське 

право, Державна служба, Місцеве самоврядування, Договірне право, Екологічне 

право, Житлове право України, Земельне право, Інформаційне право, Комерційне 

право, Конституційне право України, Кримінальне право, Митне право, 

Міжнародне право, Освітнє право, Підприємницьке право, Податкове право, 

Правознавство, Сімейне право, Торгівельне право, Трудове право, Фінансове 

право, Цивільне право України. Увесь матеріал був розміщений на web-сайті 

бібліотеки в розділі «Читачеві». 

Ще одним напрямом довідково-бібліографічної діяльності була укладання 

бібліографічних покажчиків. Продовжена серія «Рослинництво» – укладений 

тематичний покажчик «Грибництво». Укладені тематичні покажчики 

«Економічний аналіз»; «Фермерські та особисті селянські господарства»; 

«Хутрове звірівництво»; «Господарське право» і за календарем знаменних та 

пам’ятних дат до 150-річчя з дня народження М. С. Грушевського, покажчик 

«Український академік – Михайло Грушевський». Усі покажчики в 

повнотекстовому варіанті розміщені на web-сайті бібліотеки, за 2016 рік було 

зроблено 10318 переглядів. 
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Для професорсько-викладацького складу та студентів протягом року було 

зашифровано за УДК 1003 наукових статей. 

Бібліотека працювала над розвитком і удосконаленням бібліотечного web-

сайту ВНАУ, який висвітлює роботу бібліотечних підрозділів протягом року та 

був пріоритетним завданням для служби інформатизації та автоматизації 

бібліотечних процесів. 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.  
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Бібліотечний сайт надавав можливість відвідати віртуальні виставки та 

ознайомитись з презентаціями книжок в електронному форматі. Залишаючись 

книгозбірнею, бібліотека мала змогу значно прискорити процес зустрічі читача з 

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

електронному вигляді.  

 

Активно використовуючи інтернет-ресурси, маючи свою сторінку в 

соціальних мережах, до дня Слов’янської писемності і культури та з метою 

популяризації фонду художньої літератури службою було розроблено віртуальну 

виставку «Класики української слова. Огляд літератури з фонду бібліотеки 

ВНАУ». На слайдах поряд з зображенням книг було розміщено інформацію про 

письменників та поетів, наведено основні твори. Для представлення віртуальної 

виставки на сайті використано сервіс SlideShare – найбільш поширений сервіс, 

який дає змогу транслювати віртуальні виставки у вигляді слайд-шоу. 

Бібліотека продовжила свою діяльність над створенням буктрейлерів. За 

кількістю переглядів букрейлерів, представлених на бібліотечному сайті, можна 

зробити висновок, що це досить цікава і популярна форма представлення книги. 

У звітному році було створено буктрейлери на книги з краєзнавства та 

історії: «Україна – хронологія розвитку», «Традиційне вбрання українців», 

фотоальбом «Вінниччина». 
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Для ознайомлення з творчістю сучасних письменників було розроблено 

буктрейлер на книгу Люко Дашвар «Молоко з кров’ю». 

Використовуючи програму Soni Vegas, було розроблено та прикріплено на 

web-сайт відеоролик «Віртуальна екскурсія бібліотекою», де подано основну 

інформацію про бібліотеку, її послуги, структуру, фонд. 

 

 

 

 

 

 

 

 

У 2016 р. на сайті бібліотеки ВНАУ був створений розділ «Науковцю», де 

надається інформація про наукометричні бази даних SCOPUS і WEB OF 

SCIENCE, наукові фахові видання, приклади оформлення бібліографічного опису. 

Було також оновлено корисні web-посилання з розділів «Сільське господарство» 

та «Наука». 

Бібліотечний блог відображав цікаві події в бібліотечному житті. Протягом 

року була виставлена інформація з фотосвітлинами про виїзні відрядження, 

участь у різних заходах, конференціях, тренінгах, фотоматеріали «Квіти в 

бібліотеці», «Світ прекрасного руками бібліотекарів» 
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За 2016 рік web-сайт бібліотеки ВНАУ відвідали 8839 користувачів. Було 

здійснено 24551 перегляд сторінок. 

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 було: 

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 було 

надання методичної та практичної допомоги через консультації, семінари, 

стажування, практикуми та інші форми й методи навчання.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У звітному році планомірно та систематично здійснювалось методичне 

керівництво бібліотекою з використанням різних форм організаційно-методичної 

роботи: підвищення кваліфікації, надання практичної допомоги, організація 

семінарів та практикумів, надання консультацій та довідок, розробка методичних 

рекомендацій та ін. 
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Всеукраїнський семінар «Роль бібліотек ВНЗ у формуванні сучасного 

інформаційного середовища» 
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2.1. Кадрове забезпечення  

Сьогодні в університеті забезпечують навчальний процес 400 науково-

педагогічних працівників, з них 40 докторів наук; 235 кандидатів наук. Переважна 

більшість викладачів університету мають педагогічний стаж більше 10 років, 

середній вік викладачів становить 42 роки. Всі кафедри університету очолюють 

особи з науковими ступенями та званнями, 100 % випускових кафедр очолюють 

доктори наук та професори.  

Динамічно розвивався колектив університету у 2016 році, всі науково-

педагогічні працівники працюють над підвищенням своєї наукової кваліфікації та 

педагогічної майстерності.  

 

2.2. Навчально-методична робота  

Організація та контроль навчального процесу, навчально-методичної роботи 

кафедр університету, інформаційного забезпечення, ліцензування і акредитації 

освітньої діяльності та підтримка системи управління навчальним процесом 

здійснюється навчально-науковим центром. До складу навчально-наукового 

центру входять навчальний відділ,  відділ практичного навчання та 

працевлаштування, науково-методичний відділ, відділ функціонування та 

удосконалення навчальних обслуговуючих програм та науково-дослідна 

лабораторія біоенергетики.  

 Навчально-методична робота викладачів університету проводиться згідно 

затверджених керівництвом планом роботи науково-методичної комісії та 

видання навчально-методичної літератури. За звітний  період  2016  року було 

розроблено плани роботи та видання навчально-методичної літератури, які 

обговорювались на засіданнях навчально-методичних комісій факультетів і 

затверджувались науково-методичною комісією університету.  Згідно плану було 

проведено 9 засідань, на яких затверджено до видання 10 посібників 

(підручників), 8 монографій, 442 методичні розробки  та 292  програми 

навчальнох дисциплін. 
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Таблиця 6 

Видання навчально-методичної літератури 

по кафедрах Вінницького національного аграрного університету  

за 2016 рік 

Факуль-
тет 

№ 
пор. 

Кафедра 
Методичні 

рекомендації 

(вказівки) 

Програми 

навчальних 

дисциплін 
Монографії Посібники 

А
гр

о
н

о
м

іч
н

и
й
 

1 Ботаніки, генетики та захисту рослин 8 1   

2 
Екології та охорони навколишнього 

середовища 
31 23   

3 Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 14 3   

4 
Рослинництва, селекції та біоенергетичних 

культур 
28 3   

5 
Садово-паркового господарства, садівництва 

та виноградарства 
12 5   

Всього по факультету 93 35 - - 

М
е
н

ед
ж

м
ен

т
у
 т

т
. 

п
р

а
ва

 1 Аграрного менеджменту 12 6 2  

2 
Адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії 
21 3   

3 Історії України та філософії 8 5   

4 
Менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму 

15 8   

5 Права 42 21   

6 Української та іноземних мов 5 11  5 

Всього по факультету 103 54 2 5 

М
е
х

а
н

із
а

ц
ії

 с
іл

ьс
ь
к

о
го

 г
о
сп

о
д
а
р
ст

ва
 1 

Двигунів внутрішнього згорання та 

альтернативних паливних ресурсів 6 3 
1  

2 
Експлуатації машинно-тракторного парку та 

технічного сервісу 
11 4   

3 
Електротехнічних систем, технологій та 

автоматизації в АПК 
6 3  1 

4 
Загальнотехнічних дисциплін та охорони 

праці 
3 12  1 

5 
Машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва 
8 6   

6 
Процесів та обладнання переробних і 

харчових виробництв імені професора 

П.С.Берника 

13 7 1  

7 Сільськогосподарських машин 7 11   

Всього по факультету 54 46 2 2 

Т
В

 і
 П

П
Т

 

1 
Годівлі сільськогосподарських тварин та 

водних біоресурсів 
17 12   

2 
Розведення сільськогосподарських тварин і 

зоогігієни 
15 1   

3 
Технології виробництва продуктів 

тваринництва 
13 8  1 

4 Фізичного виховання 19 1   

5 Харчових технологій та мікробіології 13 11 1 1 

Всього по факультету 77 33 1 2 

 

http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=167
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=19
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=19
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=20
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=172
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=172
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=191
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=191
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=12
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=169
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=169
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=15
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=168
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=168
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=168
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=189
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=34
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=180
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=180
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=33
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=33
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=161
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=161
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=171
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=171
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=37
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=37
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=32
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=32
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=32
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=35
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=29
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=29
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=30
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=30
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=40
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=175
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Продовження таблиці  6 

Факуль- 

тет 

№ 

пор. 
Кафедра 

Методичні 

рекомендації 

(вказівки) 

Програми 

навчальних 

дисциплін 

Монографії Посібники 

Е
к

о
н

о
м

ік
и

  
т

а
 

п
ід

п
р
и

єм
н

и
ц

т
в
а
 

1 Eкономічної кібернетики 11 33   

2 Економіки 6 5 1  

3 
Математики, фізики та комп`ютерних 

технологій 
7 18 1 1 

4 
Моделювання та інформаційних 

технологій в економіці 
3 3 1  

5 
Фінансів, банківської справи та 

страхування 
12 14   

Всього по факультету 39 73 3 1 

О
б
л

ік
у 

т
а

 

а
уд

и
т

у 

1 Аналізу та статистики 27 9   

2 Аудиту та державного контролю 26 21   

3 Бухгалтерського обліку 10 10   

4 
Обліку та оподаткування в галузях 

економіки 
13 11   

Всього по факультету 76 51 - - 
Всього по університету 442 292 8 10 

Науково-методичний відділ університету забезпечує інтенсифікацію 

підготовки та покращання методичного забезпечення навчального процесу в 

університеті у контексті вимог Болонської конвенції. Відділ тісно співпрацює з 

іншими підрозділами університету, оскільки покликаний вивчати, узагальнювати 

та розповсюджувати передовий досвід науково-методичної роботи на факультетах 

і кафедрах університету, надавати методичну допомогу факультетам, кафедрам і 

викладачам із впровадження у навчальний процес новітніх методів організації 

навчальної роботи; координувати розробку методичних метеріалів тощо. Відділ 

контролює виконання кафедрами умов провадження освітньої діяльності та 

дотримання ліцензійних вимог, також надає консультативну допомогу 

підрозділам університету з питань ліцензування та акредитації. 

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 

http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=166
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=166
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=1
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=188
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=187
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=187
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=194
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=194
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=8
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=8
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=196
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=10
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=7
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=195
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=195
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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. 

 

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. 

http://www.openarchives.org/
http://roar.eprints.org/
http://roar.eprints.org/
http://scholar.google.com/
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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. 

В університеті практичне навчання студентів проводиться згідно із 

Положенням про проведення практики студентів Вінницького національного 

аграрного університету затвердженого 29 березня 2010 року та погоджено 

навчально-методичною комісією ВНАУ 29.03.2010р. 

      Розроблені та затверджені наскрізні та робочі програми практик зі всіх 

спеціальностей та освітньо-кваліфікаційних рівнів. 

      Щорічно розробляються і затверджуються графіки практичної підготовки 

студентів в розрізі спеціальностей, спеціалізацій  та кафедрах. Призначаються 

керівники практик від кафедр. 

       Для проходження виробничої практики з підприємствами та організаціями 

укладаються угоди, які розроблені на основі типових угод відповідно до наказу 

Міністерства освіти України від 8 квітня 1993 року № 93 «Про затвердження 

Положення про проведення практики студентів вищих навчальних закладів 

України». 

      Станом на 01 вересня 2016 року укладено 945 угод, що дає можливість 

повністю охопити виробниче навчання на підприємствах всіх студентів. 

      Наказом Департаменту агропромислового розвитку Вінницької 

облдержадміністрації від 10 жовтня 2016 року № 61  затверджено 315 передових, 

базових господарств для проходження виробничої практики студентів 

Вінницького національного аграрного університету та його структурних 

підрозділів (коледжів) на 2016/2017 навчальний рік по всіх спеціальностях. 
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      Відділом розроблені нові форми паспортів навчальних кабінетів та 

лабораторій, які за формою та змістом відповідають вимогам паспортизації. Їх 

впровадження дало можливість провести атестацію та сертифікацію навчальних, 

науково-дослідних лабораторій. 

Постійно оновлюється реєстр баз практики. Наприклад, у 2010 році було 

укладено 280 договорів з організаціями та установами, підприємствами – 

виробниками сільськогосподарської продукції, а на сьогоднішній день складає 

840, з яких 305 баз рекомендованих, 238 баз  – місця цільового замовлення, 297 

баз  – місця майбутнього працевлаштування з 27 районів Вінницької  області та 

інших областей. 

 

Студенти на практиці ДП «Агрономічне» 

 

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». 
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Дендрарій Ботанічного саду «Поділля» 

 

Муніципальне поліція м. Вінниця 
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ПП «Радівське» с. Радівка, Калинівського району 

        

21 вересня та 23 жовтня 2016 року проведено зустріч  студентів  випускних 

курсів з представниками ТОВ «Агро-союз Україна», Агрохолдингом «Мрія», ТОВ 

«UkrLandFarming», ТОВ «ГЛОБАЛ МЕНЕДЖМЕНТ ЧЕЛЕЛЕНДЖ», ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт», ПАТ «РАЙЗ» з питань співпраці та участі в 

проектах спрямованих на забезпечення інтеграції аграрної освіти з бізнесом і 

сприяння працевлаштуванню випускників університету.  

        Університет  плідно співпрацює з  підприємствами та холдинговими 

компаніями області та України.    

         Потенційними роботодавцями університету є: Агрохолдинг «Мрія», ТОВ 

«НІБУЛОН»,  ПрАТ «Зернопродукт МХП», СТОВ «Кряж і К»,  ПАТ 

«Миронівський хлібопродукт», ТОВ «Краєвид Поділля”, Акціонерне товариство 

«Явір – Агро-сервіс», ТОВ «Аграна Фрут Лука», СП «Аграна Фрут Україна»,  

ПСП «Промінь», СВК «Прогрес», СВКП «Колос”, ТОВ «Дніпро», ТОВ 

«Хмільницьке», ПрАТ «Вінницький олійно-жировий комбінат», СП ТОВ 

«Барлінек», СТОВ АФ «Ольгопіль», ПАТ «Приватбанк» та інші.  
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3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

 

Наукова робота є невід’ємною складовою освітнього процесу. Тому 

системне впровадження наукових розробок у навчальні програми постійно 

збільшує кількість науково-педагогічних працівників  Вінницького національного 

аграрного університету, які беруть участь в науково-дослідних роботах за 2016 рік 

їх кількість складає 393 особи, серед них: доктори наук – 41 (з них за 

сумісництвом – 12); кандидати наук – 232 (з них за сумісництвом – 28). 

 До вагомих наукових здобутків науково-педагогічних працівників 

університету за досліджуваний період слід віднести: захист 10 кандидатських 

дисертацій, а саме: 

1. Зелінська Оксана Владиславівна – старший викладач кафедри 

моделювання та інформаційні технології в економіці  

2. Прутська Тетяна Юріївна – старший викладач кафедри бухгалтерського 

обліку 

3. Пришляк Наталя Вікторівна – старший викладач кафедри 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії 

4. Циганська Олена – асистент кафедри садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства  

5. Варпіховський Руслан Леонідович – асистент кафедри розведення 

сільськогосподарських тварин та зоогігієни  

6. Мельничук Максим Олегович – старший викладач кафедри права 

7. Холодюк Олександр Володимирович – асистент кафедри експлуатації 

машинно-тракторного парку та технічного сервісу 

8. Твердохліб Ігор Вікторович – асистент кафедри загально технічних 

дисциплін та охорони праці  

9. Онищук Юлія Вікторівна – асистент кафедри адміністративного 

менеджменту та альтернативних джерел енергії 

10. Ільчук Віта Василівна – асистент кафедри української та іноземних мов 
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В університеті проводяться фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження, які відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки 

в Україні.  

Основний напрям наукових досліджень в університеті представлений 

науковою школою «Економічна доцільність виробництва та споживання біопалив 

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

Калетніка Г.М. За тематикою наукової школи її учасниками опубліковано більше 

200 наукових праць, 19 навчальних посібників, 7 підручників, 21 монографія. Під 

керівництвом Калетніка Г.М. захистили 3 докторські та 14 кандидатських 

дисертацій за різними галузями науки. Школа надає можливість швидкими та 

доступними методами формувати інтереси різних кіл слухачів – студентів, 

молодих науковців, кандидатів та докторів наук, виробників, підприємців; сприяє 

вирішенню проблем аграрного сектору у площині біотехнологій. 

У 2016 році науковий напрям роботи науковців університету «Економічна 

доцільність виробництва та споживання біопалив в Україні» розвивався у межах 

Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний 

консорціум» у тісному співробітництві з науковцями та практиками  університету, 

Інститут біоенергетичних культур і цукрових буряків та Інституту продовольчих 

ресурсів Національної академії аграрних наук України, дослідними, дослідно-

селекційними господарствами. Такий підхід дав 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.  

Також в університеті функціонують більше 25-ти наукових шкіл за різними 

галузями науки. Серед них: 

– Трансформаційні процеси в економіці України  (очолює доктор 

економічних наук, професор Прутська О.О.); 

– Моделі регіональної економіки, інформаційні технології в економіці та 

освіті України  (очолює доктор економічних наук, професор Коляденко С.В.); 
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– Моделювання результативності функціонування складних систем: 

методологія, теорія та практика використання (очолює доктор економічних наук, 

професор Бурєннікова Н.В.); 

– Теоретичне обґрунтування та експериментальна перевірка педагогічних 

умов та інноваційних методик професійної підготовки майбутніх фахівців 

аграрного профілю у ВНЗ І-ІV рівня акредитації (очолює доктор педагогічних 

наук, професор Джеджула О.М.). 

– Організаційно-економічний механізм функціонування 

агропродовольчого ринку України: теорія, методологія, практика» (очолює д.е.н., 

Ціхановська В.М.) 

– Удосконалення бухгалтерського обліку в умовах аграрного ринку  

(очолює доктор економічних наук, професор Правдюк Н.Л.); 

– Стан та перспективи розвитку обліку та контролю на 

сільськогосподарських підприємствах (очолює доктор економічних наук, 

професор  Гуцаленко Л.В.); 

– розробка та удосконалення технологій вирощування зернобобових 

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

Петриченко В.Ф.); 

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

професор  Бондар А.О.); 

– вивчення історії створення парків України (очолює доктор біол. наук, 

професор Черняк В.М.); 

– розробка наукових основ регулювання родючості ґрунтів (очолює доктор 

с.-г. наук, ст. н. с. Іваніна В.В.);  

– 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.); 
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– діагностування та дослідження вузлів та агрегатів 

сільськогосподарських 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.); 

– 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.); 

– розвиток ресурсозберігаючих процесів локального деформування для 

формування високоякісних деталей сільськогосподарських машин (очолює д.т.н., 

професор Матвійчук В. А.); 

– синтез систем автоматизації множин однорідних об’єктів керування зі 

змінним складом функціональних вимог (очолює д.т.н., професора  Стадніка М. І.). 

– розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно-

активних добавок на основі ензимів у годівлі сільськогосподарських тварин 

(очолює доктор с.-г. наук, професор Мазуренко М.О.); 

– розробка методичних основ формування системи життєзабезпечення 

худоби в умовах невеликих за потужностями сільськогосподарських підприємств 

(очолює доктор с.-г. наук, професор Польовий Л.В.); 

– розробка й вивчення ефективності використання нових біологічно-

активних та кормових добавок у годівлі сільськогосподарських тварин. (очолює 

доктор с.-г. наук, професор Чудак Р.А.); 

–  використання ферментних препаратів у годівлі сільськогосподарських 

тварин (очолює доктор с.-г. наук, професор Гуцол А.В.); 
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– розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно-

активних та кормових добавок у годівлі сільськогосподарських тварин (очолює 

доктор с.-г. наук, професор Кучерявий В.П.); 

Основними пріоритетними напрямками науково-дослідних робіт на 

факультетах є:  

Факультет економіки та підприємництва: 

 Формування ефективного механізму управління економічною діяльністю 

сільськогосподарських підприємств та оцінювання їх результативності; 

 Методи і моделі ефективності функціонування сільськогосподарських 

підприємств; 

 Інституційне забезпечення трансформаційних процесів в економіці України; 

 Науково-методологічне забезпечення удосконалення фінансових відносин в 

умовах глобалізації; 

 Формування ринку екологічно чистої продукції органічного землеробства; 

 Формування та розвиток інфраструктури ринку землі 

сільськогосподарського призначення; 

 Науково-методологічне забезпечення удосконалення фінансових відносин в 

умовах глобалізації; 

 Організаційно-економічний механізм розвитку конкурентоспроможності 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції; 

 Теоретико-методичні основи забезпечення професійної підготовки 

майбутніх фахівців аграрного профілю у ВНЗ І-IV рівнів акредитації; 

 Економіко-математичне моделювання управлінських процесів та їх 

інформаційна підтримка для підприємств АПК. 

Факультет менеджменту та права: 

– Економічна доцільність виробництва та споживання біопалива в Україні; 

– Парадигма енергетичної безпеки України в ХХІ столітті; 

– Дослідження розвитку трансформаційних процесів в аграрній економіці 

макрорегіону Поділля; 

– Теоретичні засади соціально-економічного розвитку України та її регіонів; 
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– Управління якістю продукції птаховиробничих підприємсатв в умовах 

глобалізації ринку; 

– Розвиток вертикальної інтеграції в цукробуряковому виробництві; 

– Стратегічні напрямки реструктуризації економіки регіону в умовах 

регіоналізації та глобалізації; 

– Формування та розвиток аграрного ринку в трансформаційній економіці; 

– Формування ринку продовольчих ресурсів підприємств системи АПК; 

– Система маркетингової діяльності сільськогосподарських підприємств; 

– Педагогічні умови формування творчого мислення майбутнього вчителя 

іноземної мови у процесі професійної підготовки; 

– Формування комунікативної компетентності майбутніх фахівців з обліку та 

аудиту у процесі вивчення іноземних мов; 

– Формування ціннісного ставлення студентів аграрних ВНЗ до майбутньої 

професійної діяльності; 

– Формування іншомовної компетентності майбутніх інженерів-

конструкторів аграрного профілю; 

– Становлення та розвиток права України; 

– Правова охорона земель в Україні; 

– Захист прав споживачів; 

– Право на творчість; 

– Проблеми міжнарожно-правового визнання держави; 

– Суспільно-політичний та економічний розвиток України в кінці ХХ- поч. 

ХХІ ст. 

Факультет обліку і аудиту: 

– Формування ефективного механізму управління економічною діяльністю 

сільськогосподарських підприємств та оцінювання їх  результативності; 

– Розвиток обліку, аналізу та контролю на підприємствах України; 

– Організація обліку і контролю нерухомого мана у сільськогосподарських 

формуваннях. 
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Агрономічний факультет: 

– 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; 

– Розробка сучасних технологій вирощування нових гібридів кукурудзи із 

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

умовах Лісостепу правобережного; 

– Вдосконалення прийомів та розробка ресурсоощадних технологій 

вирощування овочевих рослин та їстівних грибів; 

– Агробіологічні особливості формування вегетативної маси бобових 

багаторічних трав і стоколосу безостого та їх екологічна роль, як попередників 

пшениці озимої в умовах Лісостепу Правобережного; 

– Токсико-екологічна безпека зернової продукції залежно від інтенсивності 

хімізації виробництва в умовах Лісостепу правобережного; 

– Екологічна стійкість агроекосистем на основі використання технологій 

ефективних мікроорганізмів в умовах Лісостепу правобережного; 

– Агроекологічна оцінка впливу симбіотичної взаємодії мікроорганізмів і 

бобових рослин на зміну еколого-агрохімічних властивостей грунтового покриву 

в умовах правобережного Лісостепу; 

– 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; 

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

культур; 

– Розробка сучасних технологій вирощування гібридів зернової  кукурудзи в 

умовах Лісостепу Правобережного; 

– Селекція зернобобових культур (квасоля, соя) на зернову продуктивність, 

адаптивність  та технологічність в умовах Лісостепу правобережного; 



63 

 

– Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів 

кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу правобережного;   

– Продуктивність буряків цукрових залежно від позакореневих підживлень в 

умовах Лісостепу правобережного; 

– Удосконалення технологічних прийомів вирощування проса лозовидного в 

умовах Лісостепу 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. 

Факультет механізації сільського господарства: 

– Обґрунтування оптимальних параметрів біопаливоподачі енергетичних 

засобів малої механізації сільськогосподарського виробництва. 

– Обґрунтування 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. 

– Обґрунтування 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 сільськогосподарських машин. 
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– Підвищення ефективності рульових систем самохідних машин 

сільськогосподарського призначення. 

– Покращення надійності електропостачання підприємств АПК з 

використанням розосереджених джерел енергії. 

Факультет технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва: 

– Науково-практичні технології м’яких сирів функціонального призначення. 

– Нові високоінформативні технології діагностики туберкульозу на ранніх 

стадіях захворювання.  

– Розробка процесів та конструювання вібраційних машин і приводних 

механізмів для реалізації механічних і тепломасообмінних процесів переробних і 

харчових виробництв. 

– Інтенсифікація процесів харчових, фармацевтичних та мікробіологічних 

виробництв шляхом механічної та теплофізичної технологічної дії.  

– Розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно 

активних добавок на основі ензимів в годівлі сільськогосподарських тварин.  

– Удосконалення технології виробництва продуктів тваринництва при 

вирощуванні та відгодівлі сільськогосподарських тварин за умов одержання 

високоякісної та екологічно-чистої продукції в господарствах всіх форм власності 

в умовах Поділля.  

– Розробка та вивчення ефективності використання кормових  біологічно-

ефективних та кормових добавок у годівлі сільськогосподарських тварин.  

– Селекція корів та отримання альтернативних енергоносіїв за різних умов 

утримання.  

– Пошуки забезпечення комфортних умов життєдіяльності тварин.  

– Розробка інтегрованих технологічних рішень виробництва продукції 

тваринництва, забезпечення життєдіяльності тварин та отримання АДЕ.  

– Розробка та використання ефективних кормових добавок у годівлі 

сільськогосподарських тварин.  

– Енергоощадні тварини та їх роль у ефективному використанні енергоносіїв. 
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– Удосконалення технології утримання тварин та економічні резерви 

енергоощадного виробництва продукції.  

– Розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно 

активних та кормових добавок у годівлі сільськогосподарських тварин. 

– Удосконалення технології виробництва продуктів тваринництва при 

вирощуванні та відгодівлі сільськогосподарських тварин за умов одержання 

високоякісної та екологічно чистої продукції в господарствах всіх форм власності 

в умовах Поділля. 

– Дослідження механізму впливу мікробіологічних, пробітотичних, пре 

біотичних, фітобіотичних кормових добавок на організм лабораторних, 

сільськогосподарських тварин та птиці. 

Тематики наукових досліджень (бюджетних, госпдоговірних, ініціативних), 

які виконуються на факультетах:  

Факультет менеджменту та права – 5 ініціативних та 2 госпдоговірні 

тематики. Серед них: 

• ініціативна тематика на тему: «Економічна доцільність виробництва та 

споживання біопалива в Україні», держ. реєстраційний № 0012V002951. 

Керівник: Калетнік Г.М. Виконавець: Скорук О.П.; 

• ініціативна тематика на тему: «Парадигма енергетичної безпеки України в 

XXI столітті», держ. реєстраційний № 0012V002952. Керівник: Калетнік Г.М. 

Виконавець: Скорук О.П.; 

• ініціативна тематика на тему: «Дослідження розвитку трансформаційних 

процесів в аграрній економіці макрорегіону Поділля», держ. реєстраційний № 

011511001345. Керівник: Калетнік Г.М. Виконавці: Скорук О.П., Токарчук Д.М., 

Чорнопищук Т.І., Пришляк Н.В., Майданик І.С., Зубар І.В., Семчук І.А.; 

Факультет економіки та підприємництва – 6 ініціативних тематик. 

Серед них: 

• ініціативна тематики на тему: «Науково-методологічне забезпечення 

удосконалення фінансових відносин в умовах глобалізації», держ. реєстраційний 

№0113U002381. Керівники: Прутська О.О., Вдовенко Л.О.; 
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• ініціативна тематика на тему: «Організаційно-економічний механізм 

розвитку конкурентоспроможності виробництва та переробки 

сільськогосподарської продукції», держ. реєстраційний №0116U006037. Керівник: 

Польова О.Л.; 

• ініціативна тематика на тему: «Економіко-математичне моделювання 

управлінських процесів та їх інформаційна підтримка для підприємств АПК», 

держ. реєстраційний №0113U002380. Керівник: Коляденко С.В.; 

Факультет обліку і аудиту – 3 ініціативні тематики:   

• ініціативна тематика на тему: «Організація обліку і контролю нерухомого 

мана у сільськогосподарських формуваннях», держ. реєстраційний 

№0116U006970. Керівник: Правдюк Н.Л. Виконавці: Новодворська В.В., Гудзенко 

Н.М., Плахтій Т.Ф.; 

• ініціативна тематика на тему: «Формування ефективного механізму 

управління економічною діяльністю сільськогосподарських підприємств та 

оцінювання їх результативності», держ. реєстраційний №0113U002380. 

Керівник: Бурєннікова Н.В. Виконавець: Фостолович В.А.; 

• ініціативна тематика на тему: «Розвиток обліку, аналізу та контролю на 

підприємствах України», держ. реєстраційний №0113U004590. Керівник: 

Гуцаленко Л.В. 

Агрономічний факультет - 1 державна програма, 21 ініціативна тематика, 

5 госпдоговірних. Серед них: 

• державна програма спільно з Інститутом кормів НААН на тему: «Розробити 

ефективні методи синтетичної і едафічної селекції та з їх використанням створити 

високопродуктивні сорти-синтетики люцерни посівної сінокісного і сінокісно-

пасовищного типу використання з підвищеною кормовою і насіннєвою 

продуктивністю, покращеною якістю, стійкі до несприятливих факторів 

довкілля». Керівник: Мамалига В.С.; 

• госпдоговірна тематики на тему: «Розробити систему удобрення та заходів 

хімічної меліорації під культури польової сівозміни ТОВ "АРЧІ" Козятинського 

району Вінницької області».  Керівник: Заболотний Г.М., Відповідальний 
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виконавець: Цицюра Я. Г. Виконавці окремих розділів: Первачук М. В., Пелех Л. 

В., Броннікова Л. Ф.; 

• госпдоговірна тематика на тему: «Оцінка господарської і біологічної 

ефективності примінення регулятора росту Ростмомент при вирощуванні 

картоплі, пшениці, ячменю пивоваренного, кукурудзи, огірків, томатів, квасолі, 

гороху, сої, цукрових буряків, соняшника, редьки олійної фундука, грецького 

горіха, грибів гливи звичайної, однорічних та багаторічних квіткових рослин, 

яблоні, декоративних хвойних рослин». Виконавці: Дідур І.М., Цицюра Я.Г., 

Поліщук І.С., Мамалига В.С., Вергелес П.М., Мазур О.В., Паламарчук В.Д., 

Телекало Н.В. 

  Факультет механізації сільського господарства – 1 бюджетна тематика, 5 

ініціативних і 2 господоговірних тематик. Серед них: 

• бюджетна тематика на тему: «Інтенсифікація процесів харчових, 

фармацевтичних та мікробіологічних  виробництв шляхом механічної та 

теплофізичної  технологічної дії», держ. реєстраційний № 0112U006704 . 

Керівник: Паламарчук І.П.;  

• госпдоговірна тематика на тему: «Розробка начіпного пристрою для 

збирання та первинної обробки енергетичної верби».  Керівник Гунько І.В.; 

• ініціативна тематики на тему:  «Педагогічні та технічні основи підвищення 

ефективності проектування машин і засобів механізації  сільськогосподарського 

виробництва», держ. реєстраційний № 0112U006699. Керівник: Пришляк В.М. 

Факультет технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва – 18 ініціативних тематик, серед яких: 

• ініціативна тематика на тему: «Розробка та вивчення ефективності 

використання нових біологічно активних та кормових добавок у годівлі 

сільськогосподарських тварин», держ. реєстраційний № 0112U004270. Виконавці: 

Кучерявий В.П., Разанова О.П., Трачук Є.Г.; 

• ініціативна тематики на тему: «Удосконалення технології виробництва 

продуктів тваринництва при вирощуванні та відгодівлі сільськогосподарських 

тварин за умов одержання високоякісної та екологічно чистої продукції в 
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господарствах всіх форм власності в умовах Поділля», держ. реєстраційний 

№ 0115U001437. Виконавець: Кучерявий В.П.; 

• ініціативна тематика на тему: «Дослідження механізму впливу 

мікробіологічних, пробітотичних, пре біотичних, фітобіотичних кормових 

добавок на організм лабораторних, сільськогосподарських тварин та птиці», держ. 

реєстраційний № 0115U001436. Виконавець:  Кучерявий В.П. 

Загалом у 2016 році кафедри університету працювали 1 бюджетною 

тематикою, 10-ма госпдоговірними НДР і 63 ініціативними науковими 

тематиками, які мають номер державної реєстрації.  

Колективи кафедр факультетів співпрацюють з 47 українськими освітніми, 

науковими установами, підприємствами, маємо 12 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 

права інтелектуальної власності (ОПІВ) (патенти, корисні моделі, авторські 

свідоцтва, тощо). Реєстрація патентів є одним з головних рейтингових показників 

наукової діяльності університету. За 2016 рік подано 80 ОПІВ, з них у 29 

правовласником є ВНАУ;  одержано 81 ОПІВ, з них у 18 правовласником є 

ВНАУ. Особливо в цьому плані слід відмітити факультет механізації сільського 

господарства та факультет технології виробництва та переробки продукції 

тваринництва.  

Позитивна динаміка спостерігалась в 2016 році з публікаціями результатів 

наукової роботи працівників університету. Так, загальна кількість статей у 

фахових виданнях, тез конференції постійно збільшується. У звітному 2016 році: 

-  видано в закордонних виданнях 107 наукових праць, з них: 

• 1 монографію; 

• 70 статей; 

• 36 тез доповідей; 

- опубліковано у міжнародних виданнях 36 наукових праць, з них: 

• 28 статей; 
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• 8 тез доповідей; 

- видано в Україні 1377 наукових праць, з них: 

• 4 навчальні посібники; 

• 9  наукових довідників; 

• 24 монографій; 

• 580 статей; 

• 744 тез доповідей;  

• 3 науково-практичні рекомендації. 

Значно зросла активність наших працівників щодо публікації за кордоном та 

у міжнародних виданнях, що сприяє зростанню індексу цитування. 

Під керівництвом президента університету працює Експертна рада, яка 

детально розглядає кожну науково-методичну розробку, що сприяє підвищенню 

якості видання монографій і посібників У 2016 році в університеті широко 

використовується програма «Антиплагіат», як метод захисту наукових розробок, 

дисертаційних робіт, дипломних проектів, курсових робіт від привласнення 

чужих здобутків.  

У навчальному закладі 2016 р видається 6 фахових наукових видань:  

- «Економіка. Фінанси. Менеджмент: актуальні питання науки і практики»  

- «Сільське господарство і лісівництво»,  

- «Вібрації в техніці та технологіях»,  

- «Техніка, енергетика, транспорт АПК»,  

- «Аграрна наука та харчові технології», 

- «Промислова гідравліка та пневматика». 

Науково-педагогічні працівники університету виступили з 854 доповідями на 

численних науково-методичних конференціях, семінарах, симпозіумах тощо, з 

них: 

-  468 доповідей на міжнародних заходах; 

- 293  доповіді на всеукраїнських; 

- 56 доповідей на регіональних; 

- 37 доповідей на внутрівузівських заходах. 
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 В стінах університету у 2016 році було організовано і проведено 7 

міжнародних науково-практичних заходів, 12 всеукраїнських, 2 регіональних та 

32 на базі кафедр університету (табл.7.).  

 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. Цього року в 

роботі конференції прийняло близько 500 науковців з України, Польщі, Румунії, 

Німеччини, Грузії, США. 
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Таблиця 7 

Наукові заходи, проведені в 2016 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 проблеми підвищення якості, безпеки, 

виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

26 – 27 квітня 

2016 р. 

(50) 

Білорусь, 

Грузія 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Трансформаційна динаміка розвитку 

агропромислового виробництва» 

28 – 29 квітня 

2016 р. 

(62) 

Росія 

Міжнародна науково-практична конференція 

«Розвиток аграрної економіки в умовах 

інституціональних трансформацій» (форма 

участі – дистанційна) 

12 – 13 травня 

2016 р. 

(52) 

США,  

Польща 

Міжнародна наукова конференція молодих 

учених «Інновації в сучасній агрономії» 

26 – 27 травня 

2016 р. 

(280) 

Молдова, 

Білорусія 

V Міжнародна науково-практична конференція 

«Земля України – потенціал продовольчої, 

енергетичної та екологічної безпеки держави» 

7 – 9 вересня 

2016р.  

(500) 

Польща, 

Румунія, 

Німеччина, 

Грузія, США 

International youth agricultural forum. 

Vinnytsia: VNAU 

14 October, 2016.  

(70) 

США, 

Польща 

XV Міжнародної науково-технічної конференції 

«Вібрації в техніці та технологіях» м. Полтава. 

20 – 21 жовтня 

2016 р. 

(100) 

Росія, 

Польща, 

Білорусь 

Всеукраїнські заходи 

Всеукраїнська інтернет-конференція 

«Професійна підготовка фахівця в контексті 

потреб сучасного ринку праці» 

17 лютого 2016 р. 

(60) 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

аспірантів, магістрів та студентів  «Напрями 

досліджень в аграрній науці: стан та 

перспективи» 

24 березня 2016 р. 

(288) 
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Продовження таблиці 7 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

викладачів та студентів 

«Мова, культура та освіта» 

14 квітня 2016 р. 

(140) 

І Всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих науковців «Проблеми економічного, 

облікового, контрольного і аналітичного 

забезпечення управління підприємством» 

14 – 15 квітня  2016 р. 

(120) 

IІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 

молодих вчених “Енергетика і електротехнічні 

системи в агропромисловому комплексі ” 

22 – 23березня 2016 р. 

(107) 

 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

аспірантів, магістрів та студентів  «Напрями 

досліджень в аграрній науці: стан та 

перспективи» 

24 березня  2016 р. 

(288) 

IІІ Всеукраїнська науково-технічна конференція 

“Електротехнічні системи, технології та 

автоматизація в АПК” 

17 – 19 травня 2016 р. 

(88) 

 

ІІ всеукраїнська науково-практична конференція 

молодих учених «Проблеми економічного, 

облікового, контрольного і аналітичного 

забезпечення управління підприємством» 

8 грудня 2016 р. 

(126) 

І Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Моделювання та кількісні методи 

в економіці» 

27 жовтня 2016 р. 

(102) 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«Екологічні проблеми сільського виробництва» 

7 грудня  2016 р. 

(180) 

Всеукраїнська науково-практична конференція 

«25 років незалежності України: виклики та 

перспективи» 

24 – 25 листопада 2016 р. 

(92) 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-

конференція «Проблеми фінансових відносин в 

умовах глобалізації» 

30 листопада 2016 р. 

(85) 

Регіональні заходи 

II Регіональна науково-технічна конференція 

Перспективи розвитку двигунів внутрішнього 

згорання працюючих на різних видах палива 

24 – 25 лютого 2016р.  

(50) 

ІІІ Регіональна науково-практична конференція 

викладачів і студентів «Право України: сучасний 

стан і перспективи розвитку» 

21 квітня 2016 р. 

(43) 
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Продовження таблиці 7 

Внутрівузівські заходи 

Адміністративний менеджмент – виклики та 

сучасні тенденції розвитку 

23 лютого 2016 р. 

(52) 

Круглий стіл «Особливості розвитку 

бджільництва у Вінницькій області» 

2 березня 2016 р. 

(30) 

Студентська науково-практична конференція        

«Стан та перспективи розвитку виробництва та 

переробки продукції тваринництва» 

22 березня 2016 р. 

(136) 

IХ щорічна науково-технічна конференція 

«Перспективи розвитку техніки АПК» 

24-25 березня 2016 р. 

(76) 

Науково-практична конференція студентів, 

магістрів та аспірантів «Збалансоване 

природокористування - перспектива розвитку 

суспільства» 

30 березня 2016 р. 

(76) 

Науково-практична  конференція «Інформаційні 

технології в менеджменті» 

31 березня 2016 р 

(23) 

Екологічні проблеми Вінниччини 1 квітня 2016 р. 

(10) 

Міжуніверситетський науково-практичний 

семінар “Теоретичні та практичні проблеми в 

обробці матеріалів тиском” 

5 квітня 2016 р. 

(36) 

Круглий стіл «Перспективи розвитку 

тваринництва та рибництва Вінницької області», 

присвячений 30-річчю заснування кафедри 

годівлі сільськогосподарських тварин та водних 

біоресурсів 

8 квітня 2016 р. 

(17) 

Напрями підвищення рівня корпоративного 

управління в ринкових умовах 

19 квітня 2016 р. 

(12) 

Внутрівузівська науково-практична конференція 

«Євроінтеграційні процеси на шляху України до 

ЄС» 

19 квітня 2016 р. 

(58) 

Круглий стіл «Нові ідеї в харчовій науці – нові 

харчові добавки у харчовій промисловості 

20 квітня 2016 р.  

(8) 

Круглий стіл «Стан та перспективи розвитку 

вітчизняного кролівництва та звірівництва» 

21 квітня 2016 р. 

(30) 

«Психолого-педагогічні аспекти формування 

особистості» 

26 квітня 2016 р. 

(75) 

Наукова студентська конференція «Актуальні 

проблеми розвитку зовнішньоекономічної 

діяльності підприємств в Україні» 

27 квітня 2016 р. 

(12) 
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Продовження таблиці 7 

Україна в глобалізованому світі 27квітня 2016 р.(10) 

Дискусійний круглий стіл “Наукові аспекти 

безпеки життєдіяльності: відновлювальні 

джерела енергії, альтернативна енергетика, 

екологія”, 

28 квітня 2016 р. 

(16) 

Наукова студентська конференція «Актуальні 

проблеми економіки: мікроекономічний та 

макроекономічний аспекти» 

5 травня 2016 р. 

(20) 

Інструменти маркетингу як засіб впливу на 

споживача 

5 травня 2016 р. 

(10) 

Студентська наукова конференція «Проблеми та 

перспективи економічної діяльності Україні» 

11 травня 2016 року 

(13) 

Студентська науково-практична конференція 

«Актуальні аспекти економіки: теорія та 

практика» 

12 травня 2016 року 

(16) 

Актуальні проблеми теорії та практики 

маркетингу в Україні 

19 травня 2016 р. 

(10) 

Круглий стіл «Методи захисту від надструмів в 

автоматичних вимикачах професійного класу» 

4 жовтня 2016 р. 

(25) 

Україна в глобалізованому світі ХХІ століття 22 листопада 2016 р. (25) 

ІV магістерська науково-технічна конференція 

«Сучасні проблеми виробництва, переробки  

с.-г. продукції, машинобудування та 

енергетичних систем АПК» 

23 – 24 листопада 2016 р. 

(45) 

Студентська науково-практична конференція 

«Сучасні методи досліджень в економіці та 

бізнесі» 

24 листопада 2016 р. 

(57) 

Студентський  науковий  семінар «Актуальні 

проблеми обліку та оподаткування підприємств 

в галузях економіки» 

29 листопада 2016 р. 

(100) 

Студентський науковий семінар на тему 

«Функціонування економічного контролю в 

Україні: реалії сьогодення та перспективи 

розвитку» 

1 грудня 2016 р. 

(27) 

Вплив маркетингових інструментів  на 

формування поведінки покупця на ринку 

5 грудня 2016 р 

(12) 

Актуальні проблеми теорії та практики 

маркетингу в Україні 

5 грудня 2016 р 

(25) 

Трансформація організаційно-економічних умов 

функціонування аграрних підприємств 

5 грудня 2016 р 

(55) 

Круглий стіл «Державний бюджет України 2017 

виклики та перспективи» 

21 грудня 2016 р. 

(22) 
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Одним із пріоритетних завдань в університету є підвищення кваліфікації та 

стажування працівників ВНАУ. За 2016 рік 8 викладачів університету пройшли 

стажування в таких країнах як: США (штат Огайо), Польща (м.Лодзь, м.Варшава), 

Фінляндія, Словацька Республіка, Чехія (Прага). 

У звітному періоді активізувалась наукова робота студентів під 

керівництвом науково-педагогічних працівників університету: 

- активно працюють понад 70 наукових гуртків, в яких задіяно 1493 студенти; 

- наші студенти виступили з 1264 доповідями на конференціях, з них: 

• 128 доповідей на міжнародних конференціях; 

• 420 доповідей на всеукраїнських ; 

• 14 – на регіональних; 

• 702 – на внутрівузівських конференціях; 

- 10 студентських наукових робіт було подано на конкурси; 

- студенти стаціонарного відділення мали у звітному році 518 наукових 

публікацій, з них 297 – сумісно з викладачами, а також отримали 20 

авторських свідоцтв та патентів на винаходи. 

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. 

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. 
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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. 

У 2016 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. Така співпраця 

дозволяє здійснювати економічний аналіз науково-виробничої та виробничо-

економічної сфер аграрного сектору регіону. Робота з розширення такої співпраці 

триває. 

 У 2016 році продовжилась робота з організації науково-промислового 

рибництва для потреб Вінницької області.  

На агрономічному факультеті тривалий період виконується завдання згідно 

програми «Про організацію органічного землеробства на дослідних полях 

ВНАУ». Питання програми включають вивчення технологій  органічного 

землеробства та рослинництва адаптованих до умов регіону а також ефективності 

запровадження органічного виробництва основних сільськогосподарських 

культур. Розробки розгорнутих рекомендацій щодо запровадження органічного 

землеробства на Вінниччини с системою дорадництва для сільгоспвиробників 

різних форм власності на базі університету.  
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У тваринництві активно впроваджувались розробки науковців Вінницького 

національного аграрного університету, зокрема з питань застосування у 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, організація теплообміну у тваринницьких приміщеннях, 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, установка для 

лущення насіння люцерни, установка для подрібнення сіна, спосіб ультразвукової 

зміцнюючої обробки, спосіб для визначення сили різання консервованих кормів, 

адаптивний пристрій для сушіння матеріалу в віброкиплячому шарі, вітродвигун 

та ін., запроваджені результати досліджень роботи тракторів на біопаливі. 

 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 Вінницького національного аграрного 

університету щороку професійну підготовку з формування крони плодових дерев 
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різного віку проходять близько 180 студентів, які використовують набуті навики в 

майбутньому. 

НДГ «Агрономічне», що входить до складу Вінницького національного 

аграрного університету як господарство з повним циклом аграрного виробництва, 

стало справжньою науковою і виробничою базою університету. У 2016 році у 

НДГ «Агрономічне» пройшли навчальну, виробничу та наукову практику більше 

350 чоловік, виконано більше 50 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  як ПП „Кряж”, ЗАТ ПК 

„Поділля”, АПНВП „Візит”, ЗАТ „Зернопродукт”, ТОВ «Аграна Джус Україна», 

ООО «Аграна Фрут Україна», ПП «ENEXT», селянським (фермерським) 

господарством «Ескіт», ПрАТ «Літинським молочним заводом», ПП 

«Екомолпродукт», ТОВ «Літинським м’ясокомбінатом»,  ДП ДГ 

«Олександрівське» Тростянецького району, ДП ДГ «Артеміда» Калинівського 

району, ТОВ СП «Мед Поділля», ТОВ «Укрводсервіс» м. Київ, ТОВ 

«Хмільницьким заводом СЗМ «Молочний Візит» , ТОВ ПК «Зоря Поділля» м. 

Гайсин, тощо. Налагоджена також тісна співпраця з світовими лідерами аграрного 

ринку «Монсанто», «Сингента», «Дюпон», «Новий Сад» та ін.  

Плідною є співпраця з такими державними організаціями, як Вінницьке 

обласне відділення фонду держмайна України, Державна інспекція сільського 

господарства у Вінницькій області та Облагрооб'єднання «Вінницька рада 

сільгоспвиробників», Вінницьке обласне відділення Антимонопольного комітету 

України, Вінницьке обласне управління юстиції. 
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Укладено угоду про співпрацю з Департаментом агропромислового 

розвитку Вінницької обласної державної адміністрації. Економісти університету 

співпрацюють з низкою страхових компаній, державним та комерційними 

банками (Вінницьким обласним управлінням АТ «Ощадбанк», АТ «ОТП Банк», 

ПАТ «Український інноваційний банк», Філією Подільської дирекції ПАТ 

«Страхова компанія Граве Україна» та ін.). 

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. 

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, з Національним університетом  «Львівська 

політтехніка», Інститутом аграрної економіки НААН, Вінницькою обласною с.-г. 

дослідною станцією Інституту кормів НААН, Уладово-Люлинецькою селекційно-

дослідною станцією. 

Крім того, кафедри факультету технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва активно співпрацюють з закордонними університетами: РУП 

«Інститутом експериментальної ветеринарії ім. С.Н. Вишелеського» м. Мінськ, 

лабораторією оцінки генотипу с.-г. тварин і відділом генетики і розведення 

великої рогатої худоби Всеросійского науково-дослідногоінституту генетики і 

розведення тварин, Північно-Кавказьким науково-дослідним інститутом 

тваринництва Россільхозакадемії, Інститутом тваринництва національної академії 

наук Білорусії, Московською державною академією ветеринарної медицини і 

біотехнології ім. К.І. Скрябіна, ООО «Ларки» і ООО «Корони» м. Тбілісі, 

Академією сільськогосподарських наук Грузії. 

Науковці університету  співпрацюють з практиками підприємств та 

установ  в межах договорів з підприємствами ПСП «Перемога» с. Високе 
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Томашпільського району Вінницької обл., Уладово-Люлинецька дослідна 

селекційна станція Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків п/в 

Жовтневе Вінницька обл. Калинівський район, 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, ПрАТ «Фруктових концентратів та вин», 

«Промавтомтика», Міські електричні мережі, Літинські електричні мережі, тощо.  

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 

- 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: 

– Співпраця з Московською державною академією ветеринарної медицини і 

біотехнології ім. К.І. Скрябіна, 2012-2016 рр. 
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– Співпраця із Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та 

випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. 

Л.Погорілого, 2012-2017 рр. 

– Розроблено рекомендації з вдосконалення організації заготівлі і підвищення 

якості кормів, поліпшення технологічних та продуктивних якостей тварин та 

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. 

– 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 Вінницького національного аграрного університету 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 2016 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 
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відчинив двері для вивчення досвіду розвитку інших наукових центрів, і разом із 

тим сам вперто торує шлях власних перспектив та нових здобутків у науковому 

світі. 

З удосконаленням та розширенням форм підготовки науково-педагогічних і 

наукових кадрів збільшувався і обсяг покладених на відділ аспірантури завдань 

щодо їх організації. 1 жовтня 2011 р. відділ аспірантури реорганізований у відділ 

аспірантури і докторантури з кадровим забезпеченням двох штатних осіб 

(завідувача відділу та фахівця І категорії). 

З 5 листопада 2012 року і до цього часу в.о. завідувача відділу аспірантури і 

докторантури – Гончарук Тетяна Вікторівна. У відділі аспірантури і докторантури 

ВНАУ успішно працює фахівець І категорії Нурметова Аліна Вікторівна. 

Відповідно до статті 13 Закону України «Про ліцензування видів 

господарської діяльності» Департамент атестації кадрів вищої кваліфікації та 

ліцензування Міністерства освіти і науки України прийняв рішення про 

розширення провадження освітньої діяльності за третім освітньо-науковим рівнем 

вищої освіти для Вінницького національного аграрного університету, яке 

затверджене наказом МОН України від 18.05.2016 р. № 523. 

Розширення провадження освітньої діяльності у ВНАУ відбулось за такими 

галузями знань та спеціальностями, як:  

№ 

п/п 

Код та найменування галузі 

знань 
Шифр та найменування спеціальності 

Ліцензійний 

обсяг 

(особи) 

1. 05 Соціальні та поведінкові науки 051 Економіка 30 

2. 
07 Управління та 

адміністрування 
071 Облік і оподаткування 20 

3. 13 Механічна інженерія 132 Матеріалознавство 16 

4. 13 Механічна інженерія 133 Галузеве машинобудування 25 

5. 18 Виробництво та технологія 181 Харчові технології 20 

6. 
20 Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія 20 

7. 
20 Аграрні науки та 

продовольство 

204 Технологія виробництва та 

переробки продукції тваринництва 
15 

8. 21 Ветеринарна медицина 
212 Ветеринарна гігієна, санітарія і 

експертиза 
6 
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Відповідно до ліцензованих спеціальностей 15.09.2016 року було 

зараховано на навчання до аспірантури ВНАУ 20 осіб, вперше був здійснений 

набір на ветеринарну гігієну, санітарію і експертизу.  

Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року 

навчання на Вченій раді ВНАУ 

 

Не зайвим буде відмітити, що в аспірантурі ВНАУ стався справжній 

стрімкий  прорив уперед. Ще в 1996 році в нашому вузі навчались три аспіранта, 

сьогодні – 155. Окрім цих  майбутніх вчених  аграрної науки, маємо 7 здобувачів 

наукового ступеня кандидата наук і 4 здобувача наукового ступеню доктора наук. 

Зверніть увагу, що в  нинішньому році 11 аспірантів та здобувачів успішно 

захистили кандидатські дисертації та 1 докторську дисертацію. У 2016 році відділ 

аспірантури і докторантури випускає 50 аспірантів та 3 здобувачів кандидата наук 

25 березня 2016 року Вченою радою Вінницького національного аграрного 

університету було затверджено навчальні плани на 2016 – 2020 н.р. підготовки 

здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за всіма 

ліцензованими спеціальностями.  

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.  

11 березня 2016 року відбулась загальноуніверситетська кураторська година 

«Читаємо Шевченка разом» за участі аспіранта першого року навчання 

факультету механізації с.г. Олександра Шленськового. 
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Аспірант ВНАУ Шленськовий Олександр декламує вірші Т.Г. Шевченка 

 

4 квітня 2016 року в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури                 

Гончарук Т.В. взяла участь у семінарі-тренінгу «Запровадження освітньо-

наукових програм в аспірантурі та ліцензування» при Міністерстві освіти і науки 

України. Захід був спрямований на запровадження освітньо-наукових програм 

підготовки докторів філософії та ліцензування освітньої діяльності на освітньо-

науковому рівні вищої освіти і необхідності реформування аспірантур ВНЗ 

України. 

Делегація від ВНАУ в МОН України під час семінару-тренінгу на тему: 

«Запровадження освітньо-наукових програм в аспірантурі та ліцензування» 

 

5 квітня 2016 року делегація університету Міжнародних відносин і 

суспільних комунікацій в Хелмі на чолі з ректором університету Міхалом 
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Голосем відвідали Вінницький національний аграрний університет. В обговоренні 

можливих напрямів співпраці між двома університетами зі сторони ВНАУ взяла 

участь в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Тетяна Гончарук, 

аспіранти та викладачі університету, зі сторони університету Міжнародних 

відносин і суспільної комунікації - ректор університету Міхал Голось та 

проректор університету Станіслав Дубай. 

Представники польської делегації виявили особливий інтерес до 

інноваційного підходу діяльності Консорціуму, що сприяє поєднанню навчальної, 

наукової, дослідницької та практичної діяльності науковців університету та 

анонсували, що доведуть дану інформацію до Прем’єр-міністра Польщі.  

Завершальним етапом зустрічі стало підписання Угоди про співпрацю між 

двома університетами та обговорення планів щодо майбутніх двосторонніх 

відносин.  

19-21 квітня 2016 року року в парку «Софіївка» м. Умань відбулися 

змагання Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів і аспірантів аграрних 

вищих навчальних закладів із легкоатлетичного кросу. У заході взяли участь 125 

учасників, які представляли 22 команди з навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підписання угоди про співпрацю між ВНАУ та університетом Міжнародних 

відносин і суспільної комунікації в Хелмі, Польща 
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За команду ВНАУ виступили кращі студенти та аспіранти нашого 

навчального закладу. Так, на дистанції 1000 м перемогу здобула аспірантка 

другого року факультету менеджменту та права Коломієць Христина (3 хв. 03 

сек.). 

Вінницький національний аграрний університет зайняв V командне місце, 

призери змагань були нагороджені грамотами та медалями Всеукраїнського 

фізкультурно-спортивного товариства «КОЛОС «АПК УКРАЇНИ». 

 

Коломієць Христина на нагородженні в парку 

«Софіївка» м. Умань за перше місце у змаганнях 

Всеукраїнських спортивних ігор серед студентів і 

аспірантів аграрних вищих навчальних закладів із 

легкоатлетичного кросу. 

 

12-14 травня на базі університету Іллі (Тбілісі, 

Грузія) в.о. звідувача відділу аспірантури і докторантури Гончарук Т.В. взяла 

участь у 12-тій конференції ректорів університетів Чорноморського регіону. Це 

одна з найважливіших подій, яка об’єднала понад сотню учасників з 20 країн; 

більше 120 звітів, майстер-класів, лекцій, презентацій; значну кількість 

успішніших науковців, підприємців, педагогів, економістів, медіапартнерів, 

політиків та осіб, які приймають рішення і грають ключову роль у галузі вищої 

освіти. 

 

 

 

 

 

 

Науковці ВНАУ на конференції в Тбілісі, Грузія 
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27 травня 2016 року представники відділу аспірантури і докторантури, 

факультетів, коледжів Вінницького національного аграрного університету взяли 

участь у Вінницькому регіональному форумі бізнесу, на якому були присутні 

підприємці, влада та громадянське суспільство, а також представники 

міжнародних організацій, радників з економічних питань, керівників 

міжнародних місій та іноземних інвесторів, де Вінницького національного 

аграрного університету поділився власним досвідом співпраці виробництва та 

науки. 

 

  

 

 

 

 

 

ВНАУ поділився власним досвідом співпраці виробництва та науки на Вінницькому 

регіональному форумі бізнесу 

 

31 травня 2016 року голова української діаспори Мирослав Гончак та 

представник міністерства молоді та спорту Сергій Митрофанський зустрілись з 

активом аспірантів на чолі з в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури 

Гончарук Т.В. В рамках гості розповіли про потенціал української діаспори, 

шляхи співпраці та започатковані реформи у Міністерстві молоді та спорту. 

Актив ВНАУ під час зустрічі з представниками української діаспори та 

міністерства молоді та спорту України 

 



88 

 

3 червня 2016 року у приміщенні коворкінг клубу «Мегатоп» аспіранти 

ВНАУ на чолі із в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Гончарук 

Тетяною Вікторівною ознайомились із програмою «Відкритий світ» при 

Бібліотеці Конгресу США, яку презентувала голова Студентського Парламенту 

Вінниччини О. Телегузова. 

Програма «Відкритий світ» є єдиною програмою обмінів усередині 

законодавчої гілки влади США й отримує щорічне фінансування від Конгресу 

США. Таким чином, номінування на участь у програмі і сама участь, не 

передбачає ніяких фінансових витрат з боку учасників. Управління програмою 

здійснюється Центром «Відкритий Світ» при Бібліотеці Конгресу США – 

незалежним федеральним агентством, що управляється Радою опікунів, яка 

очолювана доктором Джеймсом Х. Біллінгтоном. Офіси Центру «Відкритий світ» 

знаходяться у Бібліотеці Конгресу США у Вашингтоні.  

14 червня 2016 року за участі представників відділу аспірантури і 

докторантури та аспірантів і докторантів відбувся, у стінах ВНАУ, навчально-

практичний семінар присвячений розвитку сільськогосподарського дорадництва у 

Вінницькій області.  

 

Аспіранти Вінницького національного аграрного університету відвідали 

презентацію програми «Відкритий світ» при Бібліотеці Конгресу США 
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Основною метою навчально-практичного семінару є надання інформаційної 

та навчально-методичної підтримки у веденні господарської діяльності малим та 

середнім виробникам сільськогосподарської продукції в умовах реформування 

АПК країни через дорадчу діяльність. У роботі навчально-практичного семінару 

взяли участь 132 учасники. 

Аспіранти ВНАУ на чолі з в.о. завідувача відділу аспірантури і 

докторантури Гончарук Т.В. під час роботи науково-практичного семінару 

 

7 – 9 вересня 2016 року на базі Вінницького національного аграрного 

університету пройшла V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля 

України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави», 

в якій організаторами та учасниками стали відділ аспірантури і докторантури та 

аспіранти Вінницького національного аграрного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

Аспіранти ВНАУ на V Міжнародній науково-технічній конференції «Земля 

України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» 

 



90 

 

16 вересня 2016 року за підтримки президента Вінницького національного 

аграрного університету Григорія Калетніка молоді науковці університету 

відвідали Студентський день поля, який вперше проходив у с. Дослідницьке,що 

на Київщині. Там майбутні фахівці аграрної галузі країни разом із ректором 

ВНАУ Віктором Мазуром ознайомились із провідними вітчизняними та 

європейськими компаніями, які створюють кращі зразки сільськогосподарськоі 

техніки. Після заходів до Дня поля, на демонстраційному полігоні «Виставково-

інноваційного центру НААН» Всеукраїнського науково-навчального консорціуму 

студенти агарного мали можливість ознайомитись із технологіями вирощення 

широкого спектру кращих сортів та гібридів сільськогосподарських та 

біоенергетичних культур. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Молоді науковці університету із ректором ВНАУ Віктором Мазуром під час Дня 

поля на демонстраційному полігоні «Виставково-інноваційного центру НААН» 

 

13 жовтня 2016 року в стінах Віницького національного аграрного 

університету, в рамках діяльності Всеукраїнського науково-навчального 

консорціуму, відбувся  І Міжнародний молодіжний аграрний форум, який зібрав 

150 учасників з Вінниці, Дніпра, Києва, Миколаєва, Харкова, Одеси та Кам`янця-

Подільського, організатором якого виступив відділ аспірантури і докторантури 

ВНАУ. 

Учасників форуму привітали Президент консорціуму Григорій Калетнік та 

ректор університету Віктор Мазур. Генеральний секретар асоціації університетів 

Чорноморського регіону, професор з Румунії Еден Мамут, провів учасникам 
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форуму лекцію на актуальну тему: «Екоінновації для продовольчого забезпечення 

перенаселеної планети». 

На круглих столах, молоді науковці, на іноземній мові, ділились своїми 

думками та представляли наукові проекти щодо проблем інноваційного розвитку 

аграрного виробництва, екологічної, продовольчої та енергетичної безпеки 

України та світу. 

Призовий фонд конкурсу наукових робіт склав – 100 000 гривень. 

Також голови рад молодих науковців, аспірантів та студентів Вінницького 

національного аграрного університету, Національного університету біоресурсів і 

природокористування, Інституту біоенергетичних культур і цукрових буряків 

НААН, Інституту продовольчих ресурсів НААН та Вінницького національного 

технічного університету підписали меморандум про наукову співпрацю.  

Під час форуму були проведені екскурсії, майстер-класи, дегустації 

продуктів харчування, показ виставки наукових робіт студентів і аспірантів 

ВНАУ, учасників форуму веселими конкурсами розважала «Шалена 

лабораторія». Після чого, всі бажаючі, насолодились святковим концертом на 

честь 34-річниці з Дня заснування Вінницького національного аграрного 

університету.  

З 15-24 жовтня 2016 року аспірантка першого року агрономічного 

факультету Пороховник Іванна пройшла безкоштовне навчання у Лодзинській 

Агенції регіонального розвитку. 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Молоді науковці на І Міжнародному молодіжному аграрному форумі 
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Вінницька обласна рада обрала шістьох юнаків і дівчат для стажування у 

Лодзькій Агенції регіонального розвитку. Претенденти, а це – студенти та 

аспіранти вишів Вінниці, в рамках відбору писали роботи, у яких висвітлювали 

своє бачення розвитку малої батьківщини. 

Усі конкурсанти володіють англійською мовою, що було вимогою польської 

сторони. Після завершення навчання двоє кращих стажерів зможуть працювати у 

Вінницькій Агенції регіонального розвитку. 

Аспірантка ВНАУ Пороховник Іванна на стажуванні у Лодзькій Агенції 

регіонального розвитку 

 

31 жовтня 2016 року за участю кращих науковців України у Вінницькому 

національному аграрному університеті відбулось засідання круглого столу 

«Селозберігаюча парадигма ринку земель» в якому взяла участь в.о. завідувача 

відділу аспірантури і докторантури Гончарук Т.В. 

Усі «за» і «проти» відміни Мораторію на продаж земель 

сільськогосподарського призначення обговорювали провідні науковці країни.  

Завершальним етапом зустрічі стало запрошення заступником голови 

Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних відносин Григорія 

Заболотного керівництва та вчених ВНАУ взяти участь у Парламентських 

слуханнях, які відбулись   21 грудня у Верховній раді України. 

17 листопада 2016 року у Вінницькому академічному музично-

драматичному театрі імені М. Садовського відбулося урочисте святкування з 

нагоди Дня сільського господарства. Десятки керівників і підприємців аграрної 

галузі з’їхалися, аби привітати одне одного з професійним святом. На урочистості 

на честь дня працівника сільського господарства також завітали керівники 
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Вінницького національного аграрного університету, декани, проректори, студенти 

та аспіранти університету.  

 

 

 

 

 

 

 

Круглий стіл у стінах ВНАУ на тему: «Селозберігаюча парадигма ринку земель» 

 

З 19 по 25 листопада 2016 року, в.о. завідувача відділу аспірантури і 

докторантури, учений секретар університету, к.е.н., доцент кафедри аграрного 

менеджменту Гончарук Тетяна Вікторівна та к.т.н., в.о. завідувача кафедри 

процесів та обладнання переробних і харчових виробництв імені П.С. Берника 

Янович Віталій Петрович взяли участь у проекті «Інструменти підтримки 

мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 роки», 

організаторами якого стали Фундація Central European Academy Studies and 

Certification (CEASC), Польща у співпраці з Вищою школою оздоровчої освіти і 

суспільних наук (WSEZiNS), у місті Лодзь, Республіка Польща. 

У рамках цього проекту викладачі отримали теоретичні знання та практичні 

навички з таких тем: 

- трирівнева система вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського 

освітнього простору. Їх порівняльний аналіз із українськими відповідниками. 

Рівні та засади визнання українських освітніх документів в європейському 

освітньому просторі; 

- проектний підхід в організації навчального процесу в європейських 

університетах. Формування навчальних планів із застосуванням проектного 

підходу; 

- практична реалізація в рамках організації навчального процесу принципу 

мобільності студентів та викладачів через використання спеціалізованих фондів 
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ЄС, призначених для фінансування компоненту мобільності; 

- робота над власними обмінними, навчальними та дослідницькими 

проектами, фінансованими з джерел ЄС: приклади, досвід, вимоги до учасників 

подібних проектів; 

- академічна мобільність науковців: компонент Кюрі-Склодовської в рамках 

Горизонт 2020, Еразмус+, Polonez (друга хвиля). 

Під час навчальних сесій набули безцінний досвід та гідно представили наш 

університет. Підписали угоду про партнерство, співробітництво та науковий 

обмін між ВНАУ, ВННК та WSEZ і UNS. Були щиро вражені та горді тим, що 

ректор Адам Колатаж дав високу оцінку науковій діяльності академіка Г.М. 

Калетніка, оскільки співпрацював із Григорієм Миколайовичем у США. 

Завдяки злагодженій роботі команди організаторів, встигли все, навіть 

відвідали найбільший в Європі культурно-розважально-торговельний центр 

Manufaktura, побували в термально-оздоровчому комплексі «Терми Унєюв», 

відвідали екскурсії та побачили чудові краєвиди одного з найбільших міст Польщі 

– міста чотирьох культур – Лодзь. 

Гончарук Т.В. під час тижневого закордонного стажування 

 

По завершенню стажування отримали дипломи та величезне задоволення 

від спілкування з колегами з різних ВНЗ України. 

1 грудня 2016 року в Київському національному університеті технологій та 

дизайну відбулася регіональна нарада-семінар з питань організації і проведення 
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прийому вступників до вищих навчальних закладів у 2017 році, в якому взяла 

участь в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Гончарук Т.В. 

У нараді взяли участь відповідальні секретарі приймальних комісій, 

завідувачі відділів аспірантури і докторантури та проректори ВНЗ Києва, а також 

Київської, Житомирської, Чернігівської, Черкаської та Вінницької областей. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Регіональна нарада-семінар з питань організації вступної кампанії до ВНЗ 

на 2017 рік 

 

ВНАУ - кузня майбутньої наукової еліти! 

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.  
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4. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ  КОНСОРЦІУМ» 

Вінницький національний аграрний університет – засновник  Навчально-

науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний  

консорціум»    

 

27 серпня 2013 року. Калетнік Г.М. та Роїк М.В. під час підписання установчих 

документів Навчально-науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум» 

 

Успіх підготовки конкурентоспроможних фахівців є  результатом трьох 

основних складових: наукоємні професійні компетенції і навики їх практичного 

використання, інноваційні педагогічні прийоми,  педагогічна майстерність 

викладача і сучасна навчально-лабораторна база.  

Новим історичним етапом створення інноваційного науково-освітнього 

простору в Україні, формування професійних наукоємних знань, сучасної 

практичної підготовки та досвіду фахівців нової формації стала Постанова 

Кабінету Міністрів країни від 11.07.2013р.  № 546 «Про створення Навчально-

науково-виробничого комплексу «Всеукраїнський науково-навчальний  

консорціум», засновниками якого виступили Інститут біоенергетичних культур і 

цукрових буряків Національної академії аграрних наук та Вінницький 

національний аграрний університет, Збори колективів засновників затвердили 

Статут консорціуму та Установчий договір. У 2014 році до числа членів-

засновників  консорціуму приєднався колектив Інституту продовольчих ресурсів 

НААН України і ми розпочали творити історію нової для нашої держави і за 
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формою і за змістом системи підготовки кадрів для аграрного сектору економіки. 

Президентом Консорціуму одноголосно обрано д.е.н., професора, академіка 

НААН, президента ВНАУ Калетника Г. М., першим віце-президентом – д.с.-г.н., 

професора, академіка НААН, директора ІБКтаЦБ НААН України Роїка М. В., 

віце-президентами: к.с.г.н., доцента, ректора ВНАУ Мазура В. А.,  к.т.н., доцента, 

завідуючу кафедри ДВЗ та АПР ВНАУ Гунько І.В., Вченим секретарем 

Консорціуму є помічник президента ВНАУ, к.е.н. Горчарук І.В.    

Головною метою створення Консорціуму є: єдина координація діяльності 

його засновників з підвищення ефективності проведення фундаментальних 

наукових досліджень, організація, проведення і координація прикладних 

наукових досліджень у сфері агропромислового комплексу України;  формування 

сучасної ефективної  системи підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації фахівців з вищою освітою для аграрної галузі на основі інтеграції та 

спільної діяльності наукового, навчального, інноваційного та технологічного 

потенціалу колективів засновників Консорціуму шляхом узагальнення і 

розповсюдження передових наукових розробок; створення та впровадження 

нових технологій навчання з урахуванням національного та світового досвіду; 

організація післядипломної підготовки фахівців та підготовки і підвищення 

кваліфікації наукових, науково-педагогічних  та педагогічних кадрів. 

До складу структури Консорціуму входять Вінницький національний 

аграрний університет в складі власне університету, 7 коледжів, науково-

дослідного господарства і центру комплексного проектування та Інститут 

біоенергетичних культур і цукрових буряків Національної академії аграрних наук 

України в складі інституту, 5 дослідно-селекційних станцій та 2 дослідних 

господарств та Інститут продовольчих ресурсів НААНУ з структурними 

підрозділами. 

У 2016 році Консорціум це серйозний науково-освітянський потенціал:  75 

докторів наук, 356 кандидатів наук, 25 спеціальностей підготовки докторів 

філософії, 13 спеціальностей захисту кандидатських та докторських дисертацій, 

11 фахових періодичних наукових  видань, 48 філій кафедр університету у 
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дослідних господарствах та селекційних станціях, спільні наукові проекти, 

спільне представлення України за кордоном, міжнародні конференції, 

симпозіуми, круглі столи.  

У 2016 році було проведено два засідання Вченої ради Консорціуму на яких 

набуло подальшого розвитку співпраця між колективами засновниками та 

учасниками Консорціум у галузі  виконання спільних науково-дослідних тематик, 

організації освітньої діяльності, удосконалення практичної підготовки студентів, 

створення умов для наукової роботи магістрів, аспірантів та вчених колективів 

Консорціуму, підведені підсумки роботи у 2016 році та затверджені плани 

спільної діяльності у 2017 році.       

6 грудня відбулося засідання Вченої ради Всеукраїнського науково-

навчального консорціуму. Відкрив зібрання президент Консорціуму Григорій 

Калетнік. Перш за все Григорій Миколайович привітав директора інституту 

Продовольчих ресурсів Миколу Сичевського з нагоди обрання його дійсним 

членом Національної академії аграрних наук України. Також президент 

Консорціуму у своїй доповіді наголосив, що співпраця з інститутом, який 

здійснює наукове забезпечення розвитку харчових галузей, стане чудовою 

науковою та практичною базою для представників молодої наукової еліти 

Вінницького національного аграрного університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Президент Консорціуму Калетнік Г.М. звітує  про діяльність ННВК на 

засідання Вченої ради Консорціуму 8 вересня 2016 року 
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Ознайомлення президента, ректора   та деканів університету з роботою 

наукових лабораторій Інституту продовольчих ресурсів НААН України під час 

проведення засідання Вченої ради Консорціуму 6 грудня 2016 року 

 

У 2016 році отримали подальший розвиток система підготовки 

висококваліфікованих фахівців у Вінницькому національному аграрному 

університеті, як засновнику Консорціуму.  

КОМПЛЕКСНА СИСТЕМА СТУПЕНЕВОЇ ПІДГОТОВКИ ФАХІВЦІВ  У 

КОНСОРЦІУМІ У 2017 РОЦІ 

Сільськогосподарські

виробники – члени і
партнери консорціуму

Мережа центрів

дорадництва

консорціуму

Рання професійна орієнтація

Школи юних агрономів, зооінженерів

Підготовчі курси, малі аграрні академії

бакалавр

магістр

Доктор

філософії
Центр підготовки

сучасних робітничих

професій

Бази

стажування

в іноземних

вишах -
партнерах

Докторантура

Науково-дослідні установи
консорціуму

Центр мовної підготовки

Сертифіковані курси поглибленої

професійної підготовки

англійською мовою

Літні бізнес-школи

Дистанційні бізнес-тренінги
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Теоретичне

навчання в

аудиторіях та

навчальних

лабораторіях

консорціуму

(30% терміну

підготовки)

Теоретичне

навчання в

аудиторіях та

навчальних

лабораторіях

консорціуму

(30% терміну

підготовки)

Дипломування

(Бізнес-
проектування)

(10% терміну

підготовки)

Дипломування

(Бізнес-
проектування)

(10% терміну

підготовки)

Професійне та виробниче

стажування в іноземних вишах і

аграрних підприємствах –
партнерів консорціуму

(20% терміну підготовки)

Професійне та виробниче

стажування в іноземних вишах і

аграрних підприємствах –
партнерів консорціуму

(20% терміну підготовки)

Наукове стажування у дослідно-
селекційних станціях та дослідних

господарствах консорціуму
(30% терміну підготовки)

Практичне

навчання в

проблемних

науковий

лабораторіях

консорціуму

(10% терміну

підготовки)

Мовна

підготовка

Теоретичні засади

наукових

досліджень

Теорія

використання

сучасних технологій

татехніки

Навики

використання

сучасної техніки

татехнологій

Наукоємні

фахові

знання

та навики

Використання

результатів

наукових

досліджень в

професійній

діяльності

Досвід професійної

діяльності у провідних

аграрних підприємствах

 

Особлива увага в системі підготовки фахівців приділяється організації 

практичної підготовки у науково-дослідних та  науково-виробничих підрозділах 

Консорціуму. Проведення виробничої, переддипломної практики студентів 

відповідає надсучасним програмам наскрізної практичної підготовки під 

керівництвом досвідчених науковців-селекціонерів, провідних головних 

спеціалістів  господарств.   

 

Магістри агрономічного факультету  на плантаціях біоенергетичної верби 

Уладово-Люлинецької  ДСС Консорціуму під час виробничої практики. 
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Студенти агрономічного факультету на полі Ялтушківської ДСС 

Консорціуму досліджують посіви буряку вітчизняної селекції 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Студенти факультету механізації сільського господарства під час проведення 

лабораторної роботи з визначенні ступеня цукристості   буряку в лабораторії 

Уладово-Люлинецької ДСС Консорціуму 
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Студенти факультету технології виробництва та переробки продукції 

тваринництва проводять виробничу практику на фермах ДП ДГ 

«Шевченківське» Консорціуму 

 

Отримані в Консорціумі наукоємні сучасні знання студенти університету 

втілюють у написанні курсових, дипломних проектів. Інноваційна тематика, яких, 

як правило, відповідає замовленню господарств Консорціуму, результати 

дипломних проектів студентів втілюються у науково-виробничий процес. Тільки 

у 2016 році були виконані на замовлення  виробничих підрозділів Консорціуму та 

інших наукових інститутів НААН України більше 100 дипломних робіт.  

14 вересня 2016 року президент Вінницького національного аграрного 

університету, президент Всеукраїнського науково-навчального консорціуму 

Григорій Калетнік зустрівся із студентською молоддю, представниками різних 

факультетів університету, аспірантами та молодими науковцями, які 16 вересня 

завдяки Григорію Миколайовичу мають можливість відвідати Студентський день 

поля. Такий захід для студентів старших курсів провідних аграрних університетів 

та коледжів України, що навчаються за спеціалізаціями: агрономія, захист рослин, 

агроінженерія, процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва та 

механізація проводитиметься вперше. Усі заходи Студентського дня поля 

проходитимуть на базі Державної наукової установи “Український науково-

дослідний  інститут  прогнозування  та  випробування  техніки  і технологій для  
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сільськогосподарського виробництва імені Леоніда Погорілого”, розташованого у 

селищі Дослідницьке, що на Київщині. Представники наукової еліти Вінницького 

аграрного, на чолі з ректором університету Віктором Мазуром мали гарну нагоду 

на демонстраційних полях практично ознайомитись з результатами польових 

дослідів, сучасною сільськогосподарською технікою. 

Оскільки цьогоріч Всеукраїнський науково-навчальний консорціум 

відзначив четверту річницю свого заснування, по завершенню заходів до Дня 

поля делегація нашого університету відвідали демонстраційні поля «Виставково-

інноваційного центру НААН», яке знаходиться у с.Ксаверівка-2, що входить до 

складу Консорціуму. За словами президента Консорціуму Григорія Калетніка, 

саме там майбутні аграрії матимуть можливість познайомитись із технологіями 

вирощення широкого спектру сортів і сільськогосподарських культур, 

агрофонами, засобами захисту рослин, насінням, добривами, стратегіями для їх 

застосування та кращими у Європі сортами буряків, які вирощують саме на 

дослідно-селекційних установах Всеукраїнського науково-навчального 

консорціуму. 

Гарною традицією підтримки талановитою наукової молоді у Вінницькому 

національному аграрному університеті є представлення кращих наукових та 

технічних розробок на постійно діючій виставці Консорціуму. Президент 

Вінницького національного аграрного університету Григорій Калетнік та ректор 

Віктор Мазур урочисто відкрили постійно діючу експозицію винаходів молодих 

науковців аграрного, на якій були представлені технічні моделі, установки, 

обладнання, макети заводів, ландшафтні композиції, біоенергетичні культури, та 

власноруч вирощені елітні сорти пшениці, овочів та фруктів. У цей день у 

бібліотеці університету було відкрито виставку-презентацію наукових робіт 

професорсько-викладацького складу, опублікованих за всі 34 роки існування 

Вінницького аграрного. 
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Президент університету Калетнік Г.М. та ректор ВНАУ Мазур В.А. під час 

підготовки до відкриття виставки 

 

У 2016 році відкриття виставки технічної творчості молоді Консорціуму 

відбулось під час проведенням виїзного засідання Президії академії аграрних наук 

України, експонати виставки були високо оцінені академіками та член-

кореспондентами  НААН України. 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Академіки НААН України Адамчук В. і Булгаков В.М. зацікавилися розробками 

студентів факультету механізації сільського господарства, які представлені на 

виставці технічної творчості наукової молоді Консорціуму 
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Виставкова експозиція студентів факультету технології виробництва та 

переробки продукції тваринництва 

 

 

Виставкові експонати студентів агрономічного факультету 

 

12-14 жовтня 2016 року в стінах Вінницького національного аграрного 

університету, в рамках діяльності Всеукраїнського науково-навчального 

консорціуму, відбувся І Міжнародний молодіжний аграрний форум, який зібрав 

150 учасників з Вінниці, Дніпра, Києва, Миколаєва, Харкова, Одеси  та Кам`янця-

Подільського. Особливістю форуму було те що мовами спілкування визначені 

англійська (основна), французька, німецька, польська і те що всі результати 

наукової роботи були учасниками представлені вперше. 
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Учасників форуму привітали президент Консорціуму Григорій Калетнік та 

ректор університету Віктор Мазур.  

 

Вітання президента Консорціуму Калетніка Г.М.  учасників І Міжнародний 

молодіжний аграрний форуму. 13 жовтня 2016р. 

 

Родзинкою офіційної частини став виступ шанованого, спеціально 

запрошеного гостя, голови асоціації університетів Чорноморського регіону, 

професора Едена Мамута, який для учасників провів лекцію щодо вирішення 

сучасних проблем аграрної освіти і науки в Україні. Єдиний шлях вирішення 

глобальних проблем людства він вбачає у створенні подібних Консорціумів 

(таких як у ВНАУ) на базі різних університетів та подальшому об’єднані 

потужних кластерів.  

На круглих столах, молоді науковці, на іноземній мові, ділились своїми 

думками та представляли наукові проекти щодо проблем інноваційного розвитку 

аграрного виробництва, екологічної, продовольчої та енергетичної безпеки 

України та світу. Призовий фонд конкурсу наукових робіт склав – 100 000 

гривень. 

Модераторами форуму були молоді вчені університету, якими було створено 

атмосферу сучасної наукової дискусії, вільного висловлювання  сласної думки,  

відстоювання власної позиції, що стало гарною школою для студентів, аспірантів 

та молодих вчених – представників різних країн, вишів та наукових шкіл. 
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Лекція генерального секретаря асоціації університетів Чорноморського 

регіону, професора з Румунії Едена Мамута на тему: «Екоінновації для 

продовольчого забезпечення перенаселеної планети» 

 

Під час форуму голови наукових товариств та рад молодих науковців, 

аспірантів та студентів  Вінницького національного аграрного університету, 

Національного університету біоресурсів і природокористування, Інституту 

біоенергетичних культур і цукрових буряків НААН, Інституту продовольчих 

ресурсів НААН та Вінницького національного технічного університету підписали 

меморандум про наукову співпрацю.   

Програма форуму були насичена різноманітники цікавими заходами, це і 

екскурсії, майстер-класи й дегустації продуктів харчування, показ виставки 

наукових робіт студентів і аспірантів ВНАУ. Учасників форуму веселими 

конкурсами розважала «Шалена лабораторія».  Після чого, всі бажаючі, 

насолодились святковим концертом на честь 34-річниці з Дня заснування ВНАУ.  

У Вінницькому національному аграрному університеті особливу увагу 

приділено організації підвищення  кваліфікації та стажування науково-

педагогічних кадрів, як однієї з складових забезпечення  якості освітньої 

діяльності. Законом України «Про наукову і науково-технічну діяльність»  № 922-

VIII від 25.12.2015 , статтею 34 визначено, що науково-педагогічні пра-цівники, 

аспіранти та докторанти можуть направлятися на наукове стажування, у тому 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran609
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran609
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/922-19/paran609
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числі довгострокове, до наукових установ. Метою наукового стажування є 

підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки, проведення авторських 

досліджень з використанням сучасного обладнання і технологій, опанування 

новітніх унікальних методів, набуття досвіду провадження науково-дослідної 

діяльності, забезпечення інформаційного обміну та розширення наукових 

контактів.  

 

 

 

         

 

 

 

 

Зустріч голів рад молодих вчених вищих навчених закладів та наукових 

інститутів НААН України з ректором університету Мазуром В.А. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голова науково товариства студентів, аспірантів та молодих вчених ВНАУ к.т.н. 

Янович В.П. знайомить учасників форуму з виставкою наукової творчості студентів 
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У 2016 році започатковано проведення підвищення кваліфікації 

працівників науково-дослідних та науково-вироьничих підрозділів Консорціумум 

на базі Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва 

Вінницького національного аграрного університету. Однією із складових 

ефективної роботи з профілактики виробничого травматизму є належна 

підготовка, навчання та підвищення кваліфікації працівників з питань охорони 

праці. Саме тому в Уладово–Люлинецькій дослідно–селекційній станції 

Консорціуму було проведено навчання з питань охорони праці, яке тривало з 18 

по 24 жовтня 2016 року. До викладання матеріалу були залучені викладачі 

навчально-методичної госпрозрахункової лабораторії Вінницького національного 

аграрного університету та Управління Держпраці у Вінницькій області. 25 жовтня 

2016 року на базі станції було проведено перевірку знань з питань охорони праці 

працівників Уладово–Люлинецької дослідно–селекційної станції, які пройшли 

навчання. Перевірку проводила комісія Управління Держпраці у Вінницькій 

області під головуванням – Ковеля О.Д. (начальник відділу нагляду в 

машинобудуванні та енергетиці); та члени комісії: Жданюк М.Й. (головний 

державний інспектор відділу нагляду в АПК та СКС); Морквишен О.В. (головний 

державний інспектор відділу нагляду в будівництві, котлонагляді на транспорті та 

зв’язку). Всі особи під час перевірки знань з охорони праці виявили відмінні 

результати та отримали відповідні Посвідчення. 

Сільна науково-дослідна робота науковців та викладачів кафедр, коледжів 

ВНАУ з колективами Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків і 

Інституту продовльчих ресурсів НААН України у складі Консорціуму є однією з 

основних статутних форм діяльності. Керівництвом університету було розроблена 

структурно-логічна схема проведення науково-дослідної роботи учасниками 

Консорціуму та  систему формування наукового здобутку працівників 

Консорціуму.  
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Основними науковими напрямами роботи у 2016 році є:  

- стимулювання  розробки  адаптованих технологій вирощування 

біоенергетичних культур і цукрових буряків, що базуються на використанні 

нового покоління технічних та хімічних засобів; 

-  забезпечення   проведення досліджень з встановлення ефективності 

інсектицидів проти шкідників, фунгіцидів проти хвороб, гербіцидів проти 

бур’янів та агрохімікатів; економічна доцільність виробництва та споживання 

біопалива в Україні; 

- енергетична безпека України; розробка   нових   енергоефективних,   

ресурсозберігаючих технологій в рослинництві і тваринництві;  

- створення і впровадження високопродуктивних та економічних 

Формування наукової тематики 
Консорціуму 

Пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки України

(Постанови Кабміну, НАНУ, НААНУ 
Накази МОН)

Пріоритетні напрями розвитку 
науки і техніки членів, засновників 

Консорціуму

(Концепція науково діяльності 
Консорціуму)

НДР, що фінансуються за рахунок 
державного фонду

(Накази МОН)

НДР, що фінансуються за рахунок 
юридичних осіб (госпдоговірні)

(Договори про співпрацю, договори 
на виконання НДР)

Наукова тематика міжнародних 
грантів

(Міжнародні грантові програми, 
гранти державного фонду 

фундаментальних досліджень)

Тематики дисертаційних робіт 
докторів філософії

Формування наукового 
доробку 

 працівників Консорціуму

Шляхи впровадження результатів 
науково-дослідної діяльності 

Консорціуму 

Написання науковоємних 
лекційних курсів

Участь у конференціях різного 
рівня

Формування наукового іміджу 
Консорціуму

Індекс цитування (h-index)

Підручники, посібники, монографії, 
словники, довідники

Статті у міжнародних виданнях, що 
входять до наукометричних баз 

Scopus, Web of Science

Статті у вітчизняних фахових 
виданнях, що входять до 

наукометричних баз Scopus, Web of 
Science

Статті у фахових виданнях України

Патенти на винахід, на корисну 
модель

Впровадження результатів НДР у 
виробництво

Звіт по НДР, що фінансується за 
рахунок державного бюджету

Звіт по НДР, що фінансується за 
рахунок юридичних осіб 

(госпдоговірні)

Участь у наукових і освітніх 
виставках

Отримання наукового ступеня, 
вченого звання 

Звіт про наукове стажування за 
кордоном, в наукових установах 

України

Горизонт 2020

Тематики курсових та дипломних 
робіт бакалаврів і магістрів
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машинно-тракторних агрегатів на базі принципово нових модульних 

енергетичних засобів; 

- розробка екологічно чистих (органічних) технологій вирощування 

основних с.-г. культур відповідно до міжнародних програм отримання екологічно 

безпечної продукції за міжнародним сертифікатом ISO;   

- розробка науково-прикладних основ трансформування організаційно-

економічних відносин до соціально орієнтованих ринкових умов в 

агропромисловому комплексі;  

- розробка способів використання бактеріальних,ферментних та 

біоактивних кормових добавок у годівлі с.-г. тварин.  

         У 2016 році проведено ряд спільних наукових заходів, одним з 

найпотужніших стала V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля 

України – потенціал продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави». 

Ініціатор конференції, президент Консорціуму, президент Вінницького 

національного аграрного університету Григорій Калетнік та ректор Віктор Мазур 

Науково-проблемне
завдання виробничих

підрозділів консорціуму

Планування

проведення наукового

дослідження

Вивчення стану

вирішення наукової

проблеми у вітчизняних

і закордонних джерелах

Закладання польових, 
стендових, 

математичних

експериментів

Статистична обробка

результатів польових, 
стендових, математичних

досліджень

Проведення науково-
дослідних робіт

Формулювання

практичних

рекомендацій щодо

вирішення наукової

проблеми

Звіт про проведення

науково-дослідних
досліджень

Наукові

статті

Впровадження

результатів

науково-дослідної
роботи

Наукові

статті

Наукові

статті, 
патенти

Узгодження плану

досліджень

Прийом

дослідів

Пакет рекомендацій, 
інструкцій, технічної

документації

Наукові

статті, 
патенти

Наукові

статті

Акти впровадження

науково-технічної
продукції
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радо зустрічали шанованих гостей, друзів, колег, однодумців.   Шановні 

академіки, член-кореспонденти НААН України, закордонні гості наукового 

симпозіуму у своїх доповідях високо оцінили діяльність всього колективу 

Вінницького національного аграрного університету, діяльність президента 

університету та його ректора щодо підготовки висококваліфікованих фахівців 

аграрної галузі в умовах Всеукраїнського науково-навчального консорціуму. 

Петро Трохимович Саблук, доктор економічних наук, професор, академік 

НААН України зазначив: «Консорціум, ініціатором створення якого три роки 

тому виступив саме Григорій Миколайович, в майбутньому має обов’язково стати 

центром розвитку сільських територій. Бо саме сільські території є джерелом 

розвитку сільгоспвиробництва, яке є визначним в державі». 

 

 

V Міжнародна науково-технічна конференція «Земля України – потенціал 

продовольчої, енергетичної та екологічної безпеки держави» 

 

Валерій Адамчук доктор технічних наук, професор, академік НААН 

України, директор Національного наукового центру «Інститут механізації та 

електрифікації сільського господарства» наголосив, що знаходиться в 
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«університеті, яким можна по праву пишатися, в університеті світового рівня. 

«Довго імениті науковці вели дискусії - що важливіше академічна наука, чи 

університетська освіта? Створивши Консорціум академіки Калетнік і Роїк довели: 

все може взаємодіяти, і тим самим вивели освіту на сучасний рівень» - сказав 

Валерій Адамчук. Ці слова підтверджує і Микола Сичевський, доктор 

економічних наук, професор, член-кореспондент НААН України, директор 

Інституту продовольчих ресурсів НААН України. Підбиваючи підсумки трирічної 

роботи Всеукраїнського науково-навчального консорціуму, провідні науковці 

нашої країни в один голос говорили - аналогів такого об’єднання в країні немає і 

бути не може. Визнання України світовою спільнотою, як країни з потужним 

науковим та творчим потенціалом, в якій аграрна галузь є провідною, 

потребувало лише одного-відновлення практичної бази для науково-дослідної 

роботи молодої аграрної еліти держави, щоб виховати справжніх фахівців-

практиків європейського та світового рівня. Всеукраїнський науково-навчальний 

Консорціум на чолі з Григорієм Миколайовичем Калетніком вирішили цю 

проблему. Як результат, близько тисячі викладачів, аграріїв, науковців мають 

можливість в рамках консорціуму не лише займатись науковими розробками, а й 

проводити практичні заняття та досліди на семи кращих дослідно-селекційних 

станціях країни, використовуючи їх наукову та технічну базу. За три роки роботи 

Консорціум став науковою і практичною базою для майбутніх аграріїв не лише 

України. Науковцями об’єднання, налагоджено міжнародну співпрацю з 47 

університетами із 30 країн світу. 

         Чимало зроблено керівництвом та науковцями Консорціуму, та на 

досягнутому не зупиняються. Про важливість роботи Всеукраїнського науково-

навчального об’єднання говорили і закордонні колеги, під час он-лайн 

обговорення. Еден Мамут, професор, директор Секретаріату мережі університетів 

Чорноморського регіону, який теж є партнером Консорціуму радий був вітати 

його президента Григорія Калетніка, своїх українських колег, бажаючи досягнень 

в їх великій справі. На прямий зв'язок з учасниками конференції вийшов Анатолій 

Георгадзе,професор, вчений секретар ААН Грузії, Стелі Томпсон, професор 
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університету штату Огайо (США) із студентом нашого університету Олександром 

Мельником, що сьогодні проходить практику у Штатах та інші провідні науковці 

світу. 

       Науковців Вінницького національного аграрного університету долучаються 

до обговорення найбільш гострих, соціальноважливих, державоформуючих 

проблем суспільства. 

       31 жовтня у Вінницькому національному аграрному університеті усі «за» і 

«проти» відміни мораторію на продаж земель сільськогосподарського 

призначення обговорювали провідні науковці країни. «Селозберігаюча парадигма 

ринку земель» - під такою назвою, в рамках діяльності Всеукраїнського науково-

навчального консорціуму на чолі з його президентом, професором, академіком 

НААН Григорієм Калетніком та ректором ВНАУ Віктором Мазуром, відбулося 

засідання круглого столу. Ініціатором зустрічі саме у Вінницькому національному 

аграрному університеті, як в осередку аграрної освіти і науки країни став віце-

президент НААН, професор Валерій Жук. Керівництво держави, аби відновити 

довіру людей до влади, доручило підготовку пропозицій стосовно врегулювання 

норм закону по ринку землі саме академікам Національної академії аграрних наук 

України та науковцям з Вінницького аграрного, як кращим фахівцям з 

проблематики земельних питань та аграрної галузі країни в цілому. Аби взяти 

участь у зібранні, у Вінницький аграрний завітали народний депутат України, 

заступник голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних 

відносин, професор Григорій Заболотний, та кращі представники наукової еліти 

аграрного університету. 

        На засідання круглого столу сьогодні зібрались люди, кому не байдуже 

питання використання земельних ресурсів, наших плодючих чорноземів, якими 

так щедро наділена Україна. Для нашої держави діяльність аграрного сектору 

економіки є визначальною - від неї залежить кількість робочих місць, 

виробництво валової продукції та ряд інших факторів. Україна займає четверте 

місце у світі по виробництву зернових. Якщо відкрити ринок землі - з обличчя 

держави зникне село, головний годувальник країни. Окрім того на сьогодні в 
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Україні немає ні соціальних, ні інфраструктурних, ні законодавчих передумов для 

введення ринку землі - розпочав засідання знаний на Україні аграрій Григорій 

Калетнік. Саме Григорій Миколайович у 2011 році, будучи головою Комітету 

Верховної ради України з питань аграрної політики та земельних відносин, попри 

супротив ласих до землі політиків, став автором законопроекту щодо мораторію 

на продаж земель сільськогосподарського призначення, який було прийнято на 

законодавчому рівні. В законопроекті Григорій Калетнік передбачав, щоб 

покупцями української землі були виключно громадяни України, і перш за все - 

фізичні особи. 

 

       Якщо відкривати ринок земель, то не раніше ніж через п’ять років. Якщо ми 

відкриємо ринок сьогодні - почнуться спекуляції. Справа в тім, що у нас немає 

єдиного реєстру і точної цифри обліку земель. Це і буде причиною чорного 

продажу землі. Землю таки скуплять іноземці за мізерну для них ціну, - 

продовжив думку академіка НААН України Григорія Калетніка народний 

депутат, заступник голови Комітету ВРУ з питань аграрної політики та земельних 

відносин Григорій Заболотний. 

 

 

 

 

 

 

 



116 

 

Про те, що земля є селозберігаючим фактором говорив і віце-президент 

НААН, професор Валерій Жук. Валерій Миколайович запропонував біблійських 

підхід до земельного питання-так звану «п’ятидесятницю» Цей закон вбачає 

продаж землі на 50 років, іншими словами здавати у власність дійсно досвідченим 

землеробам, а не чужоземним феодалам. 

Перш ніж дозволяти продаж землі, необхідно зменшити корупцію серед 

органів державної влади та стабілізувати політичну й економічну ситуацію в 

країні. Найближчі 10-15 років аграрії таких реформ не очікують, - про ці та інші 

сторони питання ринку землі говорили учасники круглого столу «Селозберігаюча 

парадигма ринку земель»: Віктор Мазур к.с.н, доцент, ректор ВНАУ; Ольга 

Мельничук, д.ю.н, професор, декан факультету менеджменту та права; Анатолій 

Мазур, д.е.н, професор, завідувач кафедри аграрного менеджменту; Наталя 

Правдюк, д.е.н професор, завідувач кафедри бухгалтерського обліку.  

За  роки роботи Консорціуму ми можемо впевнено сказати, що це дієвий 

інноваційний механізм, який дозволив однозначно вирішити проблеми  

забезпечення наукоємними сучасними знаннями, отримання баз практики та 

забезпечення професійного зростання викладачів університету. 

Колективи членів Консорціуму настільки тісно працюють, що за 4 роки було 

видано 11 навчальних підручників, 18 монографій, чисельні спільні статті, 

захищено 16 кандидатських і 3 докторські дисертації. Проведено більше 20 

спільних наукових заходів, конференцій. Більше 600 студентів пройшли 

навчальну та виробничу практики, 48 аспірантів проводять свої дослідження, 42 

викладачів пройшли підвищення кваліфікації у науково-виробничих підрозділах 

Консорціуму. Спілкування з іноземними науковцями – партерами Консорціуму 

стимулювало до введення до програм підготовки фахівців навчальні дисципліни, 

що викладаються англійською мовою. Більше 1000 студентів вже отримали 

сертифікати про вивчення дисциплін професійної підготовки іноземною мовою. 

З 2015 року студенти навчаються за новими навчальними програмами 

підготовки фахівців до вимог сучасного сільськогосподарського виробництва. 
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Лекторами курсів стали найдосвідченіші викладачі і науковці Консорціуму. 

Сьогодні всі доктори наук Консорціуму задіяні у навчальному процесі.  

Таким чином у 2016 році: 

- навчання студентів університету проводиться за новими освітніми 

прогарами, в забезпечення яких приймають учать всі члени-установи 

Консорціуму; 

- завершено створення комплексної системи ступеневої підготовки фахівців 

аграрної галузі у Консорціумі;  

- наші випускники володіють знаннями кращих лекторів університету, 

науковців Інститутів біоенергетичних культур та цукрових буряків і 

продовольчих ресурсів НААН України. Підтвердженням  переваги такої 

підготовки є перемоги наших студентів на всеукраїнських конкурсах наукових 

робіт, що продемонстрували реальні наукові здобутки, результати яких 

впроваджені на полях господарств Інституту біоенергетичних культур та 

цукрових буряків.  

-  скоротився шлях від інноваційної науково-технічної ідеї до впровадження у 

курсові и дипломні проекти і отримання першого наукового досвіду. 

Відпрацьована структурно-логічна схема проведення науково-дослідної роботи 

учасниками Консорціуму. 

-   науковцями Консорціуму проводиться 6 спільних науково-дослідних 

розробки, переважну частину дослідів проводиться студентами факультетів 

університету, членами наукового товариства. Здобутки молодих науковців були 

представлені на  І Міжнародному молодіжному аграрному форму, який пройшов 

в жовтні 2016 році.  
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5. ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА 

 

Вінницький національний аграрний університет 

першим на теренах Вінниччини отримав ліцензію від 

Міністерства оборони України на підготовку офіцерів 

запасу. 

   На початку 2013 року Президентом Вінницького 

національного аграрного університету Калетником Г.М. було ініційовано 

включення Вінницького  національного  аграрного  університету в перелік вищих 

навчальних закладів України, в яких здійснюється підготовка офіцерів запасу. 

Така постанова Кабінету Міністрів України була прийнята  11 вересня 2013 року  

№ 666 «Про утворення кафедр військової підготовки вищих навчальних закладів».                       

        На виконання постанови КМ України було підготовлено та підписано 

спільний наказ Міністерства оборони України,  Міністерства освіти і науки 

України, Міністерства внутрішніх справ України та Міністерства аграрної 

політики та продовольства України від 25.12.2013 № 908/1825/1264/757 «Про 

утворення кафедр військової підготовки Вінницького аграрного університету, 

Одеського національного політехнічного університету та Харківського 

національного університету внутрішніх справ». Відповідно до наказу ректора  

Вінницького національного аграрного університету від 31.01.2014р № 24 з 01 

лютого 2014 року кафедра військової підготовки розпочала свою діяльність. 

Після підписання зазначеного наказу були проведені необхідні роботи по 

розгортанню учбово-матеріальної бази, проведення ремонту учбових класів, 

приміщень для викладачів корпусу №4, який було виділено для розміщення 

кафедри. Під час підготовки до проведення ліцензування кафедри науково-

педагогічними працівниками кафедри, із залученням професорсько-

викладацького складу університету, були відпрацьовані визначені переліки 

методичних розробок, кваліфікаційних характеристик, програм підготовки.  
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У травні 2015 року кафедра успішно пройшла етап ліцензування та 

отримала право здійснити набір та підготовку слухачів. Першим завідувачем 

кафедри військової підготовки був призначений кандидат технічних наук, 

професор генерал-майор Мельницький В.І. 

З серпня 2016 року кафедру військової підготовки очолив доцент, 

полковник запасу Профатило О.Ф. 

Із вересня 2016 року колектив кафедри нараховує одинадцять викладачів, 

серед них підготовку офіцерів запасу  здійснюють науково-педагогічні 

працівники: заступник завідувача кафедри – начальник навчальної частини 

підполковник запасу Єфімчук О.Б., доцент полковник запасу Гром І.І., старші 

викладачі полковники запасу Ніколаєв Б.М., Гадай В.Ю., Московчук Ю.А., 

Господинчик О.І., викладачі полковник запасу Мельник В.А., підполковник 

Москаленко А.О. та Нижник О.В. 
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Склад кафедри військової підготовки Вінницького національного аграрного 

університету 

 

У 2016 році за програмою підготовки офіцерів запасу навчалється 278 

слухачів кафедри військової підготовки. 1 курсу – 143 курсанти та 2 курсу - 135 

курсантів.  

На кафедрі здійснюється підготовка майбутніх офіцерів за спеціальностями: 

бойове застосування інженерно-саперних підрозділів, бойове застосування 

мотопіхотних підрозділів, бойове застосування підрозділів радіаційного, 

хімічного, біологічного захисту, соціальна психологія, організація продовольчого 

забезпечення, правове виховання, фінансове забезпечення бойової та 

господарської діяльності військових частин.  

Головні зусилля керівного і викладацького складу кафедри в 2016 році були 

зосереджені на вдосконаленні і подальшому підвищенні якості підготовки 

офіцерів запасу, з врахування досвіду участі Збройних Сил України в АТО, 

вдосконаленню методичної майстерності викладачів, нарощування навчально-

матеріальної бази та створенні слухачам умов для якнайкращого засвоєння 

навчального матеріалу і отримання практичних навичок за своїми 

спеціальностями. 
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Відпрацьовано накази про розподіл слухачів за навчальними взводами 

(групами) та навчальними ротами (потоками) і призначення кураторів взводів, а 

також про закріплення навчальних аудиторій кафедри за взводами. 

      

Основним методом проведення занять були лекції, семінарські, групові 

заняття у навчальних аудиторіях та практичні заняття зі стрілецької зброї та 

вогневої підготовки у інтерактивному тирі, а також заходи поточного та 

семестрового контролю. 
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Протягом 2016 року науково-педагогічним колективом кафедри 

відпрацьовано кваліфікаційні характеристики, плани підготовки та навчально-

методичні комплекси за напрямками підготовки офіцерів запасу: бойове 

застосування інженерно-саперних підрозділів, бойове застосування мотопіхотних 

підрозділів, бойове застосування підрозділів радіаційного, хімічного, біологічного 

захисту, соціальна психологія та організація продовольчого забезпечення. 

Продовжувалось нарощування навчально-

матеріальної бази кафедри. Створювались 

належні умови підготовки слухачів у 

спеціалізованих класах інженерної підготовки та 

захисту від зброї масового ураження, 

встановлювалось мультимедійне обладнання у 

навчальних аудиторіях, відпрацьовані 

обґрунтовані розрахунки щодо створення тактичного містечка на визначеній 

ділянці місцевості. 

  

 

У листопаді 2016 року слухачам 1-го та 2-го курсів було організовано 

відвідування музею Повітряних Сил Збройних Сил України. Відбулися дві 

зустрічі з учасниками анти-терористичної операції. Крім того, брали участь в 

урочистих заходах університету з нагоди державних свят. 
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Заняття з проходженням урочистого маршу під супровід оркестру вже стало 

візитівкою військової кафедри Вінницького національного аграрного 

університету. 
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6. 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. 

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. 

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 
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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. 

На базі зазначених  напрямків виховної роботи ґрунтуються 

загальноуніверситетські й факультетські плани виховної роботи, а також плани 

виховної роботи кураторів академічних груп. 
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          15 лютого 2016 року з нагоди Дня усіх закоханих в їдальні університету 

відбувся феєричний конкурс «Найзакоханіша пара ВНАУ». У конкурсі взяли 

участь 8 найкмітливіших пар студентів, які із задоволенням брали участь в усіх 

завданнях, демонструючи усім глядачам гарний приклад у романтичних 

стосунках.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Учасники конкурсу «Найзакоханіша пара                  Переможці конкурсу 

                        ВНАУ-2016»                                         

                                                                                           

05 березня 2016 року в актовій залі Центру культури та дозвілля відбувся 

святковий концерт з нагоди свята 8 березня для усього колективу Вінницького 

національного аграрного університету. Творчі колективи підготували особливу 

програму для прекрасної половини людства,  створили в залі справжню 

атмосферу весни.  

                

 Чо 

  

 

 

 

 

 
 

 

 

  Чоловічий склад Народного вокального              Інструментальний колектив 

         ансамблю «Молодь України»                             «The VNAU-Band»                
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Свято 8 березня 2016, створене студентами під керівництвом  працівників-

наставників Центру культури та дозвілля, увійшло до «Золотої колекції» 

урочистих заходів Вінницького національного аграрного університету.  

11 березня 2016 року  відбувся День відкритих дверей. Талановиті 

студенти Центру культури та дозвілля також долучилися до цього заходу, і 

підготували для абітурієнтів концертну програму, представивши культуру 

університету на високому рівні. 

 

 

 

 

 

                  

 

 

 
 

   

  Студентка 3-го курсу, солістка  Гість програми, випускник 

                      Ю. Гораш                                                ВНАУ О. Онофрійчук 
 

Як результат – щасливі, задоволені абітурієнти, окремі з яких після 

закінчення концерту, вже були готові зі сцени прославляти Вінницький 

національний аграрний університет.  

15 березня 2016 року в Уманському будинку культури стартував перший 

відбірковий тур відкритої Уманської ліги КВН «Кураж» – 2016». Цього разу перед 

глядачами у дотепності змагалися 9 команд з різних міст України. Команда КВН 

«Моя Провінція» здобула перемогу в Уманській лізі КВН «Кураж» – 2016». 
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 «Журі були задоволенні грою нашої команди та сказали, що ми вийшли на 

новий рівень», - поділилась враженнями Олена Мостіпан член команди «Моя 

провінція», студентка факультету менеджменту та права Вінницького 

національного аграрного університету. 

20 березня 2016р. – Чемпіонат КВН серед ВНЗ, що відбувся в 

концертному залі «Плеяда» м. Вінниці. І знову «Моя Провінція»,  і знову 

перемога! В черговий раз наша команда полонила серця глядачів та отримала 

першість серед Вінницьких вищих навчальних закладів.          

29 березня 2016 р. відбулися Всеукраїнські спортивні ігри серед студентів 

аграрних навчальних закладів III та IV рівнів акредитації 2016. Приймав гостей 

Технологічно-промисловий коледж ВНАУ.  

Додати гарного настрою всім гравцям перед напруженою боротьбою 

вирішили  творчі колективи ВНАУ, адже будь-яке свято в аграрній родині не 

обходиться без пісні і танцю.  

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

  Народний ансамбль танцю «Ровесник»           Солісти: Д. Погребняк та                    

         ТПК ВНАУ                     В. Столярчук  

Цього ж дня у Вінницькому національному студенти з нетерпінням 

очікували на ще одну яскраву подію – Подільський бал 2016 – захід, який став 

уже традиційним для нашого навчального закладу. Учасники-конкурсанти мали 

змогу перевірити свої вміння на паркеті, продемонструвати власну обізнаність в 

бальному етикеті, розкрити свої креативні, імпровізаційні можливості.  
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      Адміністрація університету                            Вальс у виконані учасників                        

та учасники «Подільського балу – 2016»               «Подільського балу – 2016»             

                                 

  

                                                                          

 

     

 

    

 

 

 

 

 Журі «Подільського білу - 2016»                  Король та Королева «Подільського              

                                                                                        балу 2015 та 2016» 

                                                                           і хореограф-постановник І. Філіпчук 
 

           31 березня 2016 року відбулися «Дні університету в коледжі». Одні із 

кращих творчих колективів Вінницького національного аграрного університету 

завітали в Брацлавський агроекономічний коледж ВНАУ. 

       

  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

Народний ансамбль танцю «Світанок»           Колектив Брацлавського       

на сцені Брацлавського агроекономічного       агроекономічного коледжу ВНАУ 

                     коледжу ВНАУ  
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05 квітня 2016 р. – з такою ж творчою програмою колективи Вінницького 

національного завітали   в Могилів-Подільський технолого-економічний коледж  

ВНАУ. 

13 червня 2016р. – 30 років виповнилось кафедрі української та іноземних 

мов Вінницького національного аграрного університету. Окремі солісти Центру 

культури та дозвілля ВНАУ виступили на урочистому заході. 

25 квітня 2016 р. – конкурс краси «Міс ВНАУ 2016». Чарівні дівчата-

конкурсантки продемонстрували справжню майстерність та креативність в 

запеклій боротьбі за корону міс університету. 

 

 

 

 

 

 

       

 

 

 

          

 

 

 

Президент ВНАУ Григорій Калетнік                               «Міс ВНАУ - 2016» 

вітає конкурсанток «Міс ВНАУ - 2016»                             І. Огороднійчук                               

                                                                        

           06 травня 2016 року відбулася загальноуніверситетська кураторська 

година з нагоди Дня пам’яті та примирення, Дня перемоги над нацизмом у Другій 

світовій війні, Дня перемоги.  

           14 травня 2016 року – День Європи в м. Вінниця. Кращі артисти Центру 

культури та дозвілля ВНАУ представляли наш навчальний заклад на міській сцені 

майдану Незалежності.  

 

 

 



131 

 

 

   

 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Народний ансамбль танцю «Світанок»            В.Сидоренко та Ю. Гораш  
     

          

18 травня 2016 рік – міжвузівський конкурс «Студенти мають 

таланти». Солісти Юлія Гораш та Вадим Сидоренко привезли довгоочікувану 

перемогу.  

 

 

       

                               

 

 
                                      

                                    

 

 

 

Солісти ВНАУ: В. Сидоренко та Ю. Гораш 

 

           24 травня 2016 року за сприяння Президента університету Григорія 

Миколайовича Калетніка відбувся перший обласний фестиваль – конкурс «З 

любов’ю до батьківської землі», який об’єднав всіх талановитих студентів 

структурних підрозділів ВНАУ. У конкурсі взяли участь понад 150 студентів 

коледжів університету. Високопрофесійне журі оцінювали виступи конкурсантів 

та 6-ти мистецьких колективів центру культури та дозвілля ВНАУ, які в цей день 

проходили переатестацію на почесне звання «Народний аматорський колектив».  
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Учасники конкурсу «З любов’ю до батьківської землі - 2016» 
 

25 травня 2016 року студенти центру культури та дозвілля взяли участь у 

благодійному заході для дітей з обмеженими можливостями розвитку «Чужих 

дітей не буває». Для дітей та їх турботливих батьків студенти дарували свої творчі 

вітання та разом із присутніми проводили конкурси та розваги. 

 

 

 

 

  
  

 

 

 

 

 

Директор центру культури та дозвілля          Всі учасники благодійної акції  

      Д. Погребняк та учасники акції                        «Чужих дітей не буває» 
 

 

1 червня 2016 року відбулося грандіозне святкування «Міжнародного Дня 

захисту дітей у ВНАУ». Щороку центр культури та дозвілля, студентський актив 

та кафедра фізичного виховання за сприяння керівництва університету  

організовує незабутні конкурси, ігри для усіх дітей та розваги для дорослих.  

На головній сцені університету відбувся Гала-концерт мистецького 

фестивалю «З любов’ю до батьківської землі» за участі усіх солістів, колективів 

коледжів ВНАУ та нагородження переможців конкурсу.  
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Народний естрадно-духовий оркестр         Президент університету Григорій  

                            ВНАУ                                    Калетнік та учасники фестивалю 

 

 

 

 

 
       

 
 

 

 
 

 

Президент університету Григорій Калетнік та Ректор ВНАУ Мазур 

      Віктор Анатолійович та учасники мистецьких колективів коледжів ВНАУ 

         08 червня 2016 року відбувся урочистий випуск слухачів Центру 

підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва. 

         25 червня 2016 року відбулась зустріч випускників Агрономічного 

факультеті, які забрались у гостинній залі центру культури та дозвілля, аби 

привітати один одного із 15 річчям із дня випуску. Декан факультету та старости 

груп згадували приємні роки свого студентського життя у ВНАУ, а талановиті 

студенти Центру подарували усім присутнім незабутні миті святкових вітань. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     Учасники святкового концерту              Учасники  зустрічі випускників,                     

                                                                         викладачі та артисти Центру 
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         29 червня 2016 року відбувся урочистий випуск спеціалістів денної форми 

навчання факультету ТВіППТ. 

         30 червня 2016 року відбувся урочистий випуск спеціалістів денної форми 

навчання факультету Механізації с.г. 

         01 липня 2016 року у актовій залі центру культури та дозвілля відбулася 

урочиста церемонія вручення дипломів з нагоди випуску спеціалістів денної 

форми навчання Економічного факультету та факультету Менеджменту і права.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

                Декан ф-ту ТВіППТ О. Скоромна та випускники університету 

           25 серпня 2016 року колектив центру культури та дозвілля був запрошений  

взяти участь у благодійному заході «Чужих дітей не буває». Вкотре талановиті 

студенти університету порадували дітей гарними піснями та запальними танцями, 

а разом із батьками організували декілька веселих конкурсів. За те, що талановиті 

аграрії не вперше беруть учать  благодійному заході, колектив Центру культури 

та дозвілля був нагороджений Подякою, також найщиріші вітання та Подяку за 

сприяння у проведенні акції, колектив вдячних батьків особливих діток передали 

Президенту університету Григорію Миколайовичу Калетніку. 

 

 

 

 

 
 

                        

 

 

 

 

Учасники  благодійної акції «Чужих дітей не буває» 
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            30 серпня 2016 року на площі «Патріотизму, Миру та Єднання» ВНАУ 

відбулись урочистості та святкові вітання з нагоди Посвяти першокурсників у 

студенти. Керівництво ВНЗ, запрошені гості та батьки щиро вітали майже 3 000 

студентів, які цьогоріч переступили поріг нашої альма-матір. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Велика родина ВНАУ та гості свята 

 

             01 вересня 2016 року директор центру культури та дозвілля Дар’я 

Погребняк разом із випускницею школи (2015р.), а нині студенткою ВНАУ 

привітала колектив Тульчинської школи-інтернату, ліцею зі святом знань. Від 

імені Президента університету Григорія Калетніка та Ректора Віктора Мазура 

вручила директору ліцею Подяку за плідну співпрацю та книгу – історія  ВНАУ, 

колективу школи передала футбольні м’ячі, канцелярське приладдя та футболки 

«З любов до батьківської землі». Дар’я Петрівна із задоволенням поспілкувалась 

із старшокласниками, подарувала учням буклети, газетки «Мій університет» і 

запросила на навчання в один із кращих навчальних закладів країни.  
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Директор центру культури та дозвілля Д. Погребняк, студентка 1курсу 

Менеджменту і права Л. Телеснюк та ліцеїсти 

 

        02 вересня 2016 року на запрошення Вінницького фізкультурно-спортивного 

товариства "Колос" у Вінницькому дитячо-юнацькому спортивно-оздоровчій базі 

«Колос» відбулось відкриття обласних сільських спортивних ігор за участі 

кращих солістів та мистецьких колективів центру культури та дозвілля 

університету. На змагання прибули кращі спортсмени з 25 районів області, які 

протягом трьох днів змагалися за найвищі нагороди та перемогу.  

Найщиріші побажання та музичні вітання лунали від творчої еліти Вінницького 

аграрного. Студенти із задоволенням привітали усіх присутніх зі спортивним 

святом, передали вітання від керівництва рідної альма-матір та запросили на 

навчання до Вінницького національного аграрного університету, де кожен зможе і 

надалі розвивати та вдосконалювати свої таланти, досягаючи нових вершин! 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                           Творчі студенти ВНАУ та спортсмени змагань  
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  09 вересня 2016 року відбувся урочистий випуск магістрів заочної форми 

навчання Агрономічного факультету, факультету Економіки та підприємництва, 

та Обліку та аудиту.  

            20 вересня 2016 року свій омріяний диплом отримали випускники 

факультету ТВіППТ. 

            28 вересня 2016 року відбулося урочисте вручення дипломів випускникам 

факультету Менеджменту та права.  

            30 вересня 2916 року талановиті аграрії були запрошенні на святкування 

Дня міста Іллінці. Народний ансамбль танцю «Світанок», майстри спорту України 

зі спортивної акробатики Дмитро Бордяківський та Наталія Юськів, Народний 

вокальний ансамбль «Молодь України», саксофоніст Вадим Сидоренко, солісти 

Валентин Столярчук, Євенія Неборячок та незмінні ведучі Дар’я Погребняк та 

Павло Довгань привітали жителів та гостей міста зі святом, даруючи неповторні 

музичні вітання.  

 

 

 

 

 
  

 

 

 

 

 

Учасники творчих колективів центру культури та дозвілля на святкуванні  

Дня міста Іллінці 
 

 

           01 жовтня 2016 року в актовій залі центру культури та дозвілля відбувся 

урочистий випуск спеціалістів та магістрів заочної форм навчання.  

          04 жовтня 2016 року відсвяткували День машинобудівника. Студенти 

факультету Механізації с.г. разом із своїми наставниками організували чудовий 

тематичний вечір.  
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Проректор з виховної роботи та гуманітарної політики ВНАУ Л. Спірідонова та 

учасники свята 
 

05-06 жовтня 2016 року відбувся щорічний конкурс талантів серед студентів 

першого року навчання «Відкрий себе» 

          Понад дві сотні студентів з усіх факультетів достойно продемонстрували 

свій талант на найвищій сцені ВНАУ за що отримали підтримку та захоплені 

оплески глядачів і, звичайно ж, іменні Дипломи. Талант-шоу щороку запалює нові 

зірки на небосхилі університету, які потім продовжують розвивати свої здібності 

у творчих колективах центру культури та дозвілля. 

 

 

 

 

 

 

                                             

 

 

 

 

 
 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

Учасники талант-шоу – 2016 
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           13 жовтня 2016 року вся дружна родина ВНАУ разом із гостями 

відсвяткували 34 річницю з дня заснування університету.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

                     

 

 

 

 

 

 

  

 

Учасники святкового концерту 

15 жовтня 2016 року творчі колективи центру культури та дозвілля 

привітали жителів та гостей села Стара Прилука Липовецького р-ну, які 

відсвяткували 870 річницю з дня заснування села. Жителі села та усі запрошені 

були в захваті від молодечого запалу юних аграріїв та щирими оплесками вітали 

усіх артистів. 

 

 

 

 

 
 

 

    
 

 

 

 

Народний естрадно-духовий оркестр           Народний вокальний ансамбль  

                                                                                      «Молодь України» 
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         31 жовтня 2016 року студентський творчий актив університету організували 

проведення неординарного веселого заходу Хеловін на якому всі присутні були 

задіяні в конкурсах і тематичних розвагах. Шість команд факультетів змагались 

між собою, та титул переможця виборола команда Агрономічного факультету.  

 

 

 

 

 

 
                           

                         

 

 

 

Журі конкурсу                     Команда ф-ту Менеджменту та права 
 

       

   09 листопада 2016 року колективом університету відзначили День 

української мови та писемності. На свято була запрошена відома поетеса, 

фольклористка, заслужений працівник культури України Валентина Сторожук.  

Свято пройшло у любові до слова та традицій народу. Для всіх присутніх власну 

поезію читала Каріна Позур, ведучі – Анастасія Дектеренко та Максим Корчак 

створювали гарний настрій, Катерина Гулик та Євгенія Неборячок дарували 

чарівні пісні, а Гетьман Людмила чарувала усіх поетичним словом.  

         15 листопада 2016 року у стінах ВНАУ відбулось урочисте святкування 

Дня працівників сільського господарства. Феєричні виступи кращих творчих 

колективів Центру дарували усім присутнім чудовий настрій. 

        17 листопада 2016 року гостинна зала Вінницького обласного музично-

драматичного театру ім. М. Садовського об’єднала трударів області на спільному 

професійному святі Дні працівників сільського господарства. Уже понад 5 років 

поспіль силами мистецьких колективів центру культури та дозвілля ВНАУ 

організовується одне із найвизначніших свят у році – свято дбайливих господарів, 

справжніх господарів землі. 
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Народний ансамбль танцю «Ровесник»            Чоловічий квартет народного 

                        ТПК ВНАУ                          вокального ансамблю «Молодь України» 

 
 

17 листопада 2016 року у ТПК ВНАУ відбулось святкування міжнародного 

Дня студента. На запрошення керівництва коледжу у концертній програмі взяли 

солісти Центру – саксофоніст Вадим Сидоренко та вокаліст Олег Ковальчук. 

Студенти подарували усім музичні подарунки та передали вітання від президента  

університету Григорія Калетніка та ректора Віктора Мазура.  

15-18 листопада 2016 року  у м. Вінниця проходив Чемпіонат України зі 

спортивної акробатики серед дорослих, у якому студент 2 курсу факультету 

менеджменту та права Дмитро Бордяківський разом зі своєю партнеркою Наталею 

Юськів вибороли два 3 та 2 місце! 

 

Майстри 

спорту 

України зі 

спортивної 

гімнастики Д. 

Бордяківський 

та Н. Юськів 

 

 

19 листопада 2016 року відбувся день відкритих дверей університету в 

Могилів-Подільському технолого-економічному коледжі. Разом із центром 

довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи соліст центру 

культури та дозвілля Вадим Сидоренко подарував усім хвилини чарівної музики. 
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19 листопада 2016 року делегація від ВНАУ у складі помічника ректора 

Інни Гончарук та солістів центру культури та дозвілля, привітали заслуженого 

працівника культури України Миколу Федоровича Романова з поважним ювілеєм. 

Від імені президента університету Григорія Миколайовича Калетніка побажали 

козацького здоров'я, прихильності долі, життєвої наснаги, творчих злетів, Божого 

благословення на всі добрі справи.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Помічний ректора ВНАУ І. Гончарук, директор центу культури та          

         дозвілля Д. Погребняк та соліст університету В. Столярчук 
 

22 листопад 2016 року відбувся Фестиваль КВН на Кубок президента ВНАУ 

Григорія Калетніка. На одній сцені за право бути найкращими змагалися 7 

сильних і креативних команд, які охоче представили свої факультети.  

У результаті запеклої боротьби ІІІ місце посіла команда «Парні на стілє» 

(факультет механізації с. г.). Другу сходинку очолила команда «Дєткі в клєтку» 

(факультет механізації с. г.). Перемогу та кубок президента університету здобула 

команда «Twix» (факультет ТВіППТ) 

 

 

 

   

 

      

 
Команда КВН ф-ту Механізації с.г.           Команди КВН усіх факультетів 

 

26-29 листопада 2016 року у Польщі пройшло Міжнародне Гра-прі, на 

якому Майстри спорту України зі спортивної гімнастики Дмитро Бордяківський 

та Наталія Юськів зайняли 1 місце! 
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Майстри спорту України зі спортивної гімнастики Д. Бордяківський 

та Н. Юськів 

 

01 грудня 2016 року у міському палаці мистецтв «Зоря» відбулося яскраве 

свято влучного жарту та дотепного гумору, фінал чемпіонату КВН м. Вінниці. З-

поміж усіх команд, які брали участь у відбірковому турі, особливо вразили зал 

своїми жартами команда Вінницького національного аграрного університету 

«Моя проВІННція», яка й виборола перше місце чемпіонату КВН. До команди 

входять: Мартинюк Владислав, Мостіпан Олена, Колодійчук Олександр. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                    

 

Команда КВН університету «Моя проВІНція» 

 

04 грудня 2016 року студентка ВНАУ Агрономічного факультету Дудник 

Євгенія,  здобула золото на Чемпіонаті світу зі степу у номінації Small Group із 

танцювальною композицією Countdown. Все відбувалось у Німеччині у 

невеличкому містечку Різа, де танцівники з 27 країн світу змагались за перемогу у 

різних номінаціях.  
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Чемпіони світу зі степу - студентка агрономічного ф-ту Є. Дудник 

зі своїми колегами 
 

07 грудня 2016 року в центрі культури та дозвілля відбулась загально 

університетська кураторська година під назвою «Незалежній Україні – бути нині 

та навік». Захід був організований силами працівників та студентів факультету 

Менеджменту і права, а музичну частину свята забезпечили талановиті студенти, 

що удосконалюють свою мистецьку майстерність у центрі культури та дозвілля. 

09 грудня 2016 року від колективу Вінницького національного аграрного 

університету помічник ректора Інна Гончарук, директор центру культури та 

дозвілля Дар’я Погребняк та соліст університету Валентин Столярчук привітали 

журналістів газети "33 канал" із 25-річчям.  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

Помічник ректора ВНАУ  І. Гончарук, директор центу культури та          

         дозвілля Д. Погребняк та соліст університету В. Столярчук 

 

15 грудня 2016 року у актовій залі центру культури та дозвілля відбулась 

загально університетська кураторська година з нагоди Дня енергетики - 
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«Енергоманія». Свято організоване колективом факультету Механізації сільського 

господарства. Під час зустрічі на сцені виступали талановиті студенти 

профільного факультету, даруючи глядачам святковий настрій. 

19 грудня 2016 року на День Святого Миколая в їдальні університету 

відбулось традиційне, але цього року по особливому чарівне Новорічне дійство 

для дітей співробітників ВНАУ. Для малечі та їх батьків на запрошення 

Президента університету виступив Вінницький обласний театр ляльок «Золотий 

ключик». І малі, і дорослі були у захваті від феєричного дійства та запаслись 

казковим настроєм на увесь наступаючий Новий рік. 

 

  

 

 

 

 

 
     

    Президент ВНАУ Григорій Калетнік       Актори обласного театру ляльок  

   та діти співробітників університету                  та учасники дійства  
 

 

23 грудня 2016 року мистецькі колективи центру культури та дозвілля 

подарували колективу вченої ради Вінницького національного аграрного 

університету Новорічно-різдвяні вітання. Приємно, що 2016 рік для студентів та 

викладачів університету став надзвичайно плідним, приніс багато успіхів та 

перемог і, оцінюючи пройдений шлях, ми впевнено вступаємо в новий відлік 

часу.  
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7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Вінницький національний аграрний університет завжди відкритий до 

співпраці з іншими навчальними закладами як в Україні так і за її межами. Це 

дозволяє розширити спектр наукової діяльності, підвищити кваліфікацію 

професорсько-викладацького складу та урізноманітнити кругозір студентів 

завдяки програмам обміну.  

Прийом іноземних делегацій. 

Новий 2016 рік став гарним початком для встановлення нових партнерських 

зв’язків. Так, у поточному році до нашого університету завітали делегації з ряду 

іноземних організацій. 

Відтак, 12 січня до ВНАУ завітали представники Грузії, а саме Лаша 

Гоцірідзе – ректор Аграрного університету в Тбілісі, Грегор Єагуашвілі - 

колишній міністр фіскальної політики Грузії, Г.Зузафі – громадський діяч.  

  

 

Зустріч пройшла в теплій атмосфері. Представники Грузії розповіли про 

свої наукові проекти, які впроваджуються у вищій освіті та запропонували 

відвідати їх навчальний заклад, що сприятиме створенню нового, інтеграційного 

витка розвитку партнерських відносин між нашими навчальними закладами.  

24 березня в університеті проходила презентація освітнього інтернет-

ресурсу EEPRO.INFO. 

Презентацію проводили радник міністра науки та освіти України Сергій 

Пархоменко, координатор проектів Посольства Естонії в Україні Анастасія 
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Михайлова, секретар депутатської групи ВР України з міжпарламентських 

зв’язків з Естонською Республікою Михайло Кулібабчук. 

 

В освітній частині розробники подають згруповану інформацію про 

можливість навчання, стажування, проходження літніх шкіл за кордоном. 

5 квітня 2016 року делегація університету Міжнародних відносин і 

суспільних комунікацій в Хелмі на чолі з ректором університету Міхалом 

Голосем відвідали Вінницький національний аграрний університет. 

  

Представники польського університету були вражені масштабами нашого 

навчального закладу, потужною навчально-науковою базою, простотою 

спілкування між викладачами та студентами університету.  

Президент університету Григорій Калетнік ознайомив гостей та присутніх 

заходу із загальнодержавною діяльністю, міжнародним співробітництвом та 

перспективними дослідницькими напрямами розвитку ВНАУ.  
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Завершальним етапом зустрічі стало підписання Угоди про співпрацю між 

двома університетами та обговорення планів щодо майбутніх двосторонніх 

відносин. Ректор університету Міжнародних відносин і суспільних комунікацій 

висловив особливу зацікавленість у залученні викладачів Вінницького 

національного аграрного університету до викладання курсу лекцій з митної 

справи, туризму, аграрної економіки. 

В травні 2016 року на факультет технології виробництва і переробки продукції 

тваринництва завітав швейцарський інвестор.  

 

Швейцарець цікавився можливостями переробки молочної продукції та 

подальшої співпраці з підприємствами для реалізації сировини. Питання 

стосувалися реконструкції та впровадження в дію молочного комплексу на 

теренах Вінницької області.  

23 травня 2016 року на запрошення декана факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва Оксани Скоромної до 

університету завітав директор датської компанії «Veng System»  Нілс Венг з 

менеджером Олександром Прядко, який є випускником агрономічного факультету 
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ВНАУ 2006 року. Дана компанія займається виробництвом сучасних систем 

вентиляції, охолодження та сигналізації і систем контролю LISA-2, які 

використовуються при вирощуванні свиней. 

  

Представник молодіжної організації Світового конгресу українців у червні 

2016 року зустрівся із студентами ВНАУ 

  

На зустріч із студентами, молодими науковцями та керівництвом 

університету приїхав Мірослав Хочак, представник молодіжної організації 

Світового конгресу українців, він поділився планами, які українська діаспора 

планує реалізувати в найближче майбутнє та запросив на Форум української 

молоді діаспори "Вінниця 2016". 
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У липні 2016 під час візиту до університету Власник Литовського 

кооперативного сільгосппідприємства Гинтарас Жиленас був приємно вражений 

тим, що студенти-аграрії Вінниччини мають таку чудову можливість поєднувати 

навчальний процес з наукою та виробництвом.  

Участь у міжнародних заходах. 

12-14 травня 2016 року на базі університету Іллі (Тбілісі, Грузія) відбувся 

Міжнародний Конгрес на тему «Зміна ролі університету в глобальному і 

регіональному контексті» та 12-та конференція ректорів університетів 

Чорноморського регіону. Це одна з найважливіших подій, яка об’єднала понад 

сотню учасників з 20 країн; більше 120 звітів, майстер-класів, лекцій, презентацій; 

значну кількість успішніших науковців, підприємців, педагогів, економістів, медіа 

партнерів, політиків та осіб, які приймають рішення і грають ключову роль в 

галузі вищої освіти.  

З особливою увагою учасники Конгресу заслухали доповідь Віктора Мазура 

на тему: «Інноватика науково-освітньої діяльності Вінницького національного 

аграрного університету в рамках Всеукраїнського науково-навчального 

консорціуму». 

       

Представники іноземних вишів виявили зацікавленість у співпраці та 

підписали ряд угод, спрямованих на розвиток наукових досліджень у галузях 

агрономії, альтернативної енергетики, менеджменту та економіки. 

В рамках конференції відбувся семінар за участі представників Академії 

сільськогосподарських наук Грузії, де наші колеги представили результати 

спільного трьохрічного дослідження. 
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18-20 вересня президент Вінницького національного аграрного університету 

Григорій Калетнік разом із ректором університету Віктором Мазуром взяли 

участь у щорічних зборах учасників Вишеградської асоціації університетів (ВАУ), 

які відбулись у Сент-Іштван університеті, Геделле, Угорщина. В Асоціацію 

входять понад 50 університетів із 20 країн світу. 

    

 

На зборах учасників Вишеградської асоціації університетів президент 

ВНАУ Григорій Калетнік виступив з доповіддю на тему: "Досвід підготовки 

конкурентоспроможних фахівців для українського аграрного сектору економіки 

на базі Всеукраїнського науково-навчального Консорціуму". 
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Досвід об'єднання наукових, освітніх установ, закладів та виробництва, які 

діють у Всеукраїнському консорціумі викликали високий інтерес університетів 

Вишеграської асоціації, а Університет штату Луізіана, Болгарський університет, 

Міжнародна мережа для МВА агробізнесу і торгівлі, FAO запросили відвідати 

їхні навчальні заклади та наукові установи і центри з метою встановлення 

партнерства для спільних наукових, освітніх та виробничих розробок по напряму 

біоенергетики та генної інженерії. 

 

 

Стажування викладачів за кордоном. 

З метою підвищення кваліфікації та обміну досвідом викладачі університету 

проходили стажування у закордонних освітніх та наукових закладах. 
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В січні викладач агрономічного факультету Ігор Нейко взяв участь у 

науковому семінарі, щодо оцінки нелегальних рубок лісів у Центральній Європі, 

що проходив в Угорщині в м. Будапешт.  

   

За результатами проведеного семінару розроблено методи та інструменти 

запобігання та реалізації незаконно заготовленої деревини, запропоновано 

основні шляхи удосконалення законодавства та використання міжнародно-

правових норм та механізмів, запропоновано перспективний план подальшої 

співпраці.  

В умовах сьогодення вища освіта у сільському господарстві є фундаментом 

для формування нової генерації успішних фермерів та розвитку економіки країни. 

Саме тому підвищення якості освіти та впровадження новітніх методик 

викладання є саме тими стандартами, яких дотримується Вінницький 

національний аграрний університет.  

Задля підвищення рівня якості освіти в університеті, за підтримки 

адміністрації університету Елеонора Кірєєва мала змогу пройти п’ятимісячне 

стажування у Colorado State University (Сполучені Штати Америки, Штат 

Колорадо) 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.  
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6 та 7 лютого викладачі кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Кучерявий В.П. та Трачук Є.Г. відвідали тренінг «Польща 2016: 

Грантові можливості для навчання та проведення досліджень». Метою відвідання 

проекту було отримання знань і практичних навичок подачі аплікації на грантові 

програми, навчання і стажування в Польщі. 

5-6 квітня 2016 року делегація Вінницького національного аграрного 

університету у складі директора Центру міжнародних зв’язків та діяльності 

Катерини Ковальової та доцента кафедри менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму Інни Гончарук взяли участь у 

ІІ Європейському конгресі органів місцевого самоврядування, який проходив у 

Конгрес-центрі ICE м. Краків (Польща). 

   

Представники ВНАУ взяли участь в обговорені у дискусійних панелях на 

тему: співпраця між діловими і науковими колами; інновації в регіоні: кластери, 

технологічні парки і стартапи; зелений муніципалітет і розвиток екологічно 

чистих інвестицій; фінансування освіти та освітні реформи; енергоефективність та 

розвиток альтернативних джерел енергії; підприємництво, агротуризм – 
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можливості розвитку сільських територій тощо. 

Протягом квітня місяця 2016 року доцент кафедри садово-паркового 

господарства, садівництва та виноградарства Нейко Ігор проводив дослідження у 

Науково-дослідному інституті лісу Польщі (IBL). Науково-дослідні роботи 

проводилися у контексті виконання міжнародного проекту “Розробити 

методологічні підходи щодо оцінки родин сосни звичайної у випробних 

культурах”. Дослідна робота полягала у проведенні польових досліджень сумісно 

із науковцями із Польщі, участь у семінарах, нарадах та конференціях, 

підготування презентації та звіту.  

  

 

У період з 3 по 24 травня 2016 р. група викладачів з України на запрошення 

Варшавського університету наук про життя (SGGW), проходила стажування з 

вивчення досвіду підготовки фахівців з фінансів і обліку, виходячи із вимог 

Європейського Союзу. Вінницький національний аграрний університет 

представляла доцент кафедри економіки та аналізу Марчук Ульяна 

Олександрівна. 
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Уляна Олександрівна презентувала презентацію про структуру та діяльність 

ВНАУ та виступила з доповіддю на тему: «Функціональна залежність суб’єктів 

бухгалтерського обліку та внутрішньогосподарського контролю в управлінні 

сільськогосподарським підприємством». 

За підтримки Німецько-Українського Агрополітичного Діалогу в період з 17 

по 22 жовтня делегація в складі представників Кабінету Міністрів України, 

міністерств освіти і науки та аграрної політики та продовольства України, 

Аграрної палати, НМЦ «Агроосвіта», керівників аграрних вищих навчальних 

закладів, всього 35 осіб, вивчали досвід професійної освіти в галузі сільського 

господарства Німеччини. Одним із делегатів був директор нашого Технологічно-

промислового коледжу Руслан Будяк як представник ВНАУ.  

На порядку денному тема «Дуальна освіта для сільського господарства - 

німецький досвід і рекомендації для України».  

  

Насичена програма навчання базувалась за таки напрямками:  

·- організація і управління системою дуальної освіти в галузі сільського 

господарства Німеччини на урядовому рівні;  

·-організація навчання на сільськогосподарських підприємствах, залучення 

підприємств і вимоги до них;  

·-методичні підходи дуального навчання;  

·-розробка концепції подальшого впровадження системи дуальної освіти. 
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Декан факультету економіки та підприємництва Олена Шаманська, 

завідувачі кафедр Олена Прутська, Світлана Коляденко, Елеонора Кірєєва та 

викладач кафедри економіки Тетяна Коломієць представили наукові здобутки 

університету на Міжнародній конференції, яка відбулась 11-13 листопада 2016 

року на базі Кавказького Міжнародного університету (Тбілісі, Грузія).  

Делегацією університету було презентовано доповіді, у яких висвітлено 

основні виклики та перспективи євро-інтеграційного процесу і Україні, проведено 

паралелі із досвідом Грузії та визначено пріоритетні напрямки розвитку відносин 

із Європейським Союзом.  

За результатами роботи конференції Кавказьким Міжнародним 

університетом був відмічений високий науковий рівень українських колег та 

запропоновано подальшу співпрацю, налагодження договірних зв'язків з метою 

реалізації спільних наукових проектів та обміну досвідом у сфері економіки та 

бізнесу.  
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Доцент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства агрономічного факультету Вінницького національного аграрного 

університету Нейко Ігор Степанович виграв міжнародний грант на проведення 

наукових досліджень за фінансової підтримки Програми COST (Європейська 

програма співпраці у науці і технологіях, Бельгія, Брюссель).  

 

  

Впродовж останніх трьох місяців в рамках Програми COST Нейко І.С. 

виконував дослідницьку роботу у відділі лісівництва та лісової селекції Науково-

дослідного інституту лісу (Польща). Дослідження пов’язані із вивченням впливу 

глобальних змін клімату на радіальний ріст підвидів сосни жовтої (Pinus 

ponderosa L.).  

З 19 по 25 листопада 2016 року, вчений секретар університету, к.е.н., доцент 

кафедри аграрного менеджменту Гончарук Тетяна Вікторівна та к.т.н., в.о. 

завідувача кафедри процесів та обладнання переробних і харчових виробництв 

імені П.С. Берника Янович Віталій Петрович взяли участь у проекті «Інструменти 

підтримки мобільності науковців у фінансовій перспективі ЄС на 2014-2020 

роки», організаторами якого стали Фундація Central European Academy Studies and 

Certification (CEASC), Польща у співпраці з Вищою школою оздоровчої освіти і 

суспільних наук (WSEZiNS), у місті Лодзь, Республіка Польща. 
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У рамках цього проекту викладачі отримали теоретичні знання та практичні 

навички з систем вищої освіти та кваліфікаційні рівні європейського освітнього 

простору.  

20-26 листопада 2016 року доцент кафедри обліку та оподаткування в 

галузях економіки факультету обліку та аудиту, кандидат економічних наук 

Корпанюк Тетяна Миколаївна взяла участь в проекті «Стажування в освітній 

сфері та школа з англійської мови», який відбувся в Західно-Фінляндському 

коледжі, м. Гуйтінен, Фінляндія.  

Наукове стажування відбулося з метою опанування проектного підходу в 

організації навчального процесу у закладах освіти Фінляндії у поєднанні з 

інтенсивним вивченням англійської мови у міжнаціональному 

мультикультурному середовищі з використанням активних комунікаційних 

методик та пізнанням культури Фінляндії. 
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Також наші молоді науковці, аспіранти користуючись нагодою проходять 

стажування у закордонних вишах.  

Так, 15 жовтня делегація Вінницької області поїхала вивчати досвід роботи 

з міжнародними донорами Лодзинської агенції регіонального розвитку, яка з 1991 

року працює у Польщі. До складу делегації входили представники Агенції 

регіонального розвитку Вінницької області, серед них була і аспірантка з ВНАУ 

Іванна Пороховник.  

 

     

 

Пiд чaс oфiцiйнoгo вiзиту дo Лoдзю аспірантка з ВНАУ разом із іншими 

студентами взялa учaсть у IV Мiжнaрoднoму Кoнгрeсi Бioeкoнoмiки. Нa фoрумi 

мiжнaрoдними eкспeртaми тa фaхiвцями пiднiмaлись питaння рoзвитку 

бioeкoнoмiки в крaїнaх Цeнтрaльнoї тa Схiднoї Єврoпи.  

На початку грудня ще одна наша колега Наталя Пришляк повернулася з  

майже п’яти місячного стажування в США за Програмою Обміну Викладачів 

(Faculty Exchange Program 2016). Метою стажування, яке проходило в 

Міністерстві сільського господарства США, університеті штату Огайо, дорадчій 

службі штату Огайо було вивчення раціональної сільськогосподарської політики 

та ефективного та конкурентоспроможного сільськогосподарського маркетингу та 

бізнес-систем. 

Під час стажування Наталя ознайомилася з роботою міністерства, 

методиками викладання дисциплін аграрного напрямку в університеті, 

структурою та принципами роботи дорадчої служби штату Огайо. 
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Участь науковців університету у міжнародних конференціях, 

семінарах. 

25-26 лютого 2016 року директор центру післядипломної освіти та 

дорадництва Ольга Тітаренко взяла участь у міжнародному семінарі 

«Європейський досвід наближення сільськогосподарського дорадництва до 

фермерів. Уроки для України», в рамках Європейської програми технічної 

допомоги TAIEX.  

  

Сільськогосподарські дорадники Нідерландів, Латвії, Болгарії, Іспанії, 

Польщі, Хорватії, Італії щедро ділилися знаннями та досвідом з українськими 

колегами – дорадниками, науковцями, фермерами, освітянами, представниками 

органів влади та місцевого самоврядування, громадськими організаціями. 

В березні молоді науковці ВНАУ відвідали семінар-тренінг із залучення 

грантових коштів для представників громадських організацій Вінницької області. 

Алі Рашиді, директор Департаменту міжнародного співробітництва 

Folkuniversitetet (Швеція), розповів про можливості, які відкриваються для молоді 
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та громадських органзацій, про європейські грантові програми, серед яких велику 

увагу приділив «Erasmus+». 

 

Протягом тренінгу учасники мали нагоду познайомитись із прикладами 

складання грантових заявок та формування стратегії проекту.  

Фахівець відділу функціонування та удосконаллення навчальних 

обслуговуючих програм ННЦ - Підлубний Владислав взяв участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції «Модернізація інформаційно-ресурсного 

забезпечення освітнього простору навчальних закладів», що відбулась 18 травня 

2016 року в Науково-методичному центрі «Агроосвіта» (м. Київ, вул. Смілянська, 

11). У роботі конференції брали участь науково-педагогічні, педагогічні 

працівники вищих навчальних закладів, аспіранти, представники громадських 

об’єднань, розробники і видавці освітнього контенту з Франції, Польщі, Білорусії, 

Швейцарії, Австрії та України. 

З 30 травня по 3 червня 2016 року у місті Залізний Порт відбулась VII 

Міжнародна науково-технічна конференція “Теоретичні та практичні проблеми в 

обробці матеріалів тиском і якості фахової освіти”, в який взяв участь  доцент 

кафедри загальнотехнічних дисциплін та охорони праці Сивак Роман. 

Президент Вінницького національного аграрного університету Григорій 

Калетнік і ректор університету Віктор Мазур 11-12 серпня взяли участь у роботі 

Міжнародної наукової конференції «2016: Зернобобові культури та соя для 

сталого розвитку аграрного виробництва України», яка відбулася в Інституті 

кормів та сільського господарства Поділля НААН. 



163 

 

  

Під час пленарних засідань обговорювались важливі питання щодо 

вирішення проблеми рослинного білка, формування власних білкових ресурсів, 

збільшення виробництва зернобобових культур та сої в Україні, технічного 

забезпечення технологій вирощування зернобобових культур та їх роль у 

формуванні балансу поживних речовин у ґрунтах, перспективи вирощування сої в 

Україні та використання її у відгодівлі тварин і птиці тощо. 

У вересні делегація ВНАУ у складі декана факультету технології 

виробництва і переробки продукції тваринництва Оксани Іванівни Скоромної, 

завідувача кафедри технології виробництва продуктів тваринництва професора 

Віталія Петровича Кучерявого та інших колег взяла участь у конференції академії 

аграрних наук Грузії. 

 

Під час пленарного засідання до слова була запрошена Оксана Скоромна із 

темою доповіді: «Досвід підготовки конкурентоздатних спеціалістів для 

українського аграрного сектору економіки на базі Всеукраїнського науково-

навчального консорціуму». Під час доповіді представлено здобутки науковців при 
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вирощуванні сільськогосподарських культур, удосконаленні елементів техніки 

для застосування в агрономії та тваринництві.  

На базі Одеського національного університету імені І.І. Мечникова з 12 по 

16 вересня 2016 року проходила XI Міжнародна наукова конференція «Фактори 

експериментальної еволюції організмів», що була присвячена 150-річчю від дня 

народження лауреата Нобелівської премії Т.Х. Моргана та 115-річчю від дня 

народження академіка АН УРСР М.М. Гришка. Серед 6-ти країн-учасників 

конференції та з’їзду: Литви, Білорусі, Польщі, Азербайджану та Росії, Україну 

представляв завідувач кафедри ботаніки, генетики та захисту рослин 

агрономічного факультету ВНАУ професор Мамалига Василь Степанович.  

3-4 листопада 2016 року у Львівському національному університеті 

ветеринарної медицини та біотехнологій імені С.З. Гжицького відбулась 

Міжнародна науково-практична конференція «Інновації у ветеринарній медицині 

та аграрному виробництві». Активну участь у роботі конференції взяли завідувач 

кафедри технології виробництва продукції тваринництва, професор Віталій 

Кучерявий, старший викладач кафедри, кандидат с.-г. наук Євген Трачук, доцент 

кафедри харчових технологій та мікробіології Тарас Фаріонік та аспірантка 

Оксана Штенська. Вони представили свої доповіді у секції «Селекція, розведення, 

живлення тварин та кормовиробництво».  

 

30 листопада 2016 року декан факультету Технології виробництва і 

переробки продуктів тваринництва кандидат с.-г. наук, доцент Скоромна Оксана 

Іванівна та старший викладач, кандидат с.-г. наук кафедри ТВПТ Тетяна 
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Голубенко взяли участь в ІV Міжнародній науково-практичній конференції: 

«Продовольчі ресурси: проблеми і перспективи».  

Практики студентів за кордоном. 

Вже гарною багаторічною традицією стало направлення кращих наших 

студентів на навчально-виробничі практики та стажування в закордонні 

агрофірми. 

Студент Вінницького національного аграрного університету Олександр 

Мельник подолав більш ніж 5 тисяч миль, аби пройти стажування в м. Хартлі, 

штаті Айова. 

 

Хлопець отримав таку можливість завдяки Всесвітній Міжнародній 

Програмі з обміну студентами (WISE).  

Мета даної поїздки – отримати неоціненний досвід у кооперативному 

зерноелеваторі у м.Хартлі, штаті Айова, детальніше дізнатися, як побудоване 

сільське господарство в Сполучених Штатах, як живуть і працюють фахівці в 

США. 
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Олександр Мельник зазначив, що отримує величезне задоволення від 

роботи, яка йому до душі, й набуває нових практичних навичок, які обов’язково 

стануть у нагоді в найближчому майбутньому. Після повернення додому, студент 

мріє розпочати власний аграрний бізнес, застосовуючи усі ті методи та знання, які 

отримав за кордоном. 

12 грудня стартував фінал Всеукраїнського конкурсу «Краща аграрна 

практика 2016», серед 199 учасників конкурсу у число 25 фіналістів потрапила 

студентка 4-го курсу агрономічного факультету Вінницького національного 

аграрного університету напряму підготовки «Екологія, охорона навколишнього 

середовища та збалансоване природокористування» Есфір Дворжак. Вона 

представила на конкурс роботу «Органічна практика зі спокусливою ягодою». 

Завдяки налагодженню керівництвом університету тісних ділових зв’язків із 

провідними закордонними сільськогосподарськими підприємствами, наші 

студенти можуть проходити літню практику в Німеччині, Фінляндії, США, 

Польщі, Швеції, Швейцарії, Голландії, тощо.  

   

 

Переконані, що міжнародне визнання навчальних, наукових, культурних та 

освітніх досягнень університету принесе позитивні результати для загального 

розвитку нашого навчального закладу на світовій арені. 
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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 2016 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 із державного бюджету загального фонду у 2016 році 

проводилось за трьома  програмами: 

- КПК  2201160  «Підготовка кадрів  вищими навчальними закладами ІІІ - 

ІV  рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» - 57 150 000 

грн.; 

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

рівнів акредитації та забезпечення діяльності їх баз практики» - 58 749 573 грн; 

- КПК 2201040 "Дослідження, наукові та науково-технічні розробки, 

виконання робіт за державними цільовими програмами та державним 

замовленням, підготовка наукових кадрів, фінансова підтримка преси, розвитку 

наукової інфраструктури, наукових об'єктів, що становлять національне надбання, 

забезпечення діяльності Державного фонду фундаментальних досліджень" – 

200 780 грн. 

До складу університету входять 7 коледжів та 2 відокремлених структурних 

підрозділи – Науково дослідне господарство «Агрономічне» і Дрогобицький 

центр комплексного проектування.  
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Відповідно 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 2016 році склали 

97 316,37 тис. грн. (Рис. 1). 

 

Рис.1 Структура доходів Вінницького національного аграрного університету у 2016 році 

(КПК 2201160, КПК 2201040) 

У 2016 році було затверджено початковий кошторис  за загальним фондом 

(КПК 2201160) на суму 56 868 400 грн. У липні 2016 року  було додано 

фінансування по загального фонду у сумі 158000 грн. на оплату комунальних 

послуг та у грудні - 123600 грн. на підвищення заробітної плати. 

 Відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків із 

внесеними змінами, бюджетні кошти у повному обсязі використані за цільовим 

призначенням на видатки закладу. В повному обсязі була виплачена заробітна 

плата, забезпечені харчуванням, одягом та іншими виплатами  діти-сироти, 

виплачена  стипендія та повністю здійснено розрахунок за комунальні послуги.  

(Рис.2) 

Загальний фонд 
57350780 

грн

Спеціальний фонд
39965586

грн.

Загальний фонд
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Рис.2 Структура видатків загального фонду Вінницького національного аграрного 

університету у 2016 році (КПК 2201160). 

 

Також, у 2016 році було отримано фінансування науково-дослідної 

тематики «Розроблення промислових моделей та обґрунтування робочих режимів 

тепломасообмінного обладнання з вібраційним інтенсифікатором процесів 

сушіння та екстрагування» на суму 200 780 грн. за загальним фондом (КПК 

2201040). Кошти у повному обсязі використані за цільовим призначенням для 

забезпечення видатків на наукові дослідження та виконання науково-технічних 

розробок. (Рис.3) 

 

Рис.3 Структура видатків загального фонду Вінницького національного аграрного 

університету у 2016 році (КПК 2201040). 
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Доходи спеціального фонду станом у 2016 році формувались за рахунок 

таких джерел (станом на 23.12.2016р.) (Рис.4).: 

- від послуг, що надаються бюджетними установами – 27 855 547,91 грн; 

- від виробничо-господарської діяльності – 9 012 493,83 грн. ; 

- від інших послуг – 66 849,17 грн.; 

- від інших джерел власних надходжень (благодійні внески, гранти та 

дарунки) – 2 030 695,18 грн.; 

- від інших надходжень (субвенції з місцевого бюджету) -1 000 000 грн. 

 

Рис.4 Структура доходів спеціального фонду Вінницького НАУ у 2016 році 

(КПК 2201160) 

У цьому році було отримано фінансування  з місцевого бюджету на 

будівництво огорожі навколо ботанічного саду «Поділля» у розмірі 1 000 000 грн.  

Усі отримані доходи спеціального фонду витрачались на потреби 

університету відповідно до затвердженого кошторису доходів і видатків за 

цільовим призначенням.  

За рахунок спеціального фонду університет покривав усі статті видатків, які 

не фінансуються з державного бюджету. 

Підводячи підсумок про  фінансовий стан університету, можна зробити 

висновок, що 2016 рік був фінансово стабільним для  нашого  вузу.  
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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 2016 

року в університеті відсутня заборгованість по заробітній платі, стипендії, 

виплатам дітям-сиротам та комунальних послугах.  

Сучасний університет повинен забезпечувати комфортні умови для 

навчання, праці та відпочинку. Саме тому постійна увага приділяється 

господарській діяльності, поточним ремонтам, збереженню та підтримці у 

належному стані майна університету. 

Силами центру адміністративно-господарської роботи та виробничої 

діяльності виконано поточні ремонти навчальних корпусів та гуртожитків 

площею 7555,07 м2 та протяжністю 1696,5 м/п,  на загальну суму - 1252351,00 грн.                   

Проведення на початку весни,у березні-квітні, щорічної Всеукраїнської 

акції «За чисте довкілля» стало доброю традицією, що відображає активну 

життєву позицію і прагнення не на словах, а на ділі дбати про благоустрій та 

чистоту території університету та прилеглих територій, працівників ботанічного 

саду, викладачів та студентів було очищено територію університету і прилеглі 

території від сміття та бруду, пофарбовано лавки та паркани, повапновано 

бордюри, дерева. Виконано омолоджувальну обрізку дерев. Протягом весняно-

літнього періоду садівниками центру АГР та виробничої діяльності за допомогою 

працівників ботанічного саду розбито та упорядковано клумби перед 

навчальними корпусами та гуртожитками. 
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Благоустрій території університету, облаштування клумб 

 

Одним із пріоритетних завдань центру АГР та виробничої діяльності є 

постійне забезпечення тепло- та водопостачанням навчальних корпусів та 

гуртожитків, ботанічного саду. Для постійної підтримки належного розвитку та 

росту висаджених в клумби рослин службою головного механіка налагоджено 

систему поливу, що дало можливість упорядкувати газони, клумби, а також 

підтримувати належний рівень вологи у теплицях ботанічного саду протягом 

весняно-літнього періоду. 

          

Розбивка квітників на центральній площі 

 

Цього року, навесні, службами головного механіка і головного енергетика 

проведені роботи по заміні вийшовшого з ладу глибоководного електричного 

насоса, який подає воду з артезіанської свердловини у водонапірну башту, на 

новий. Розглядається питання про встановлення захисного пристрою для 

автоматичного переключення фаз, який забезпечить безперебійну роботу 

електронасоса при збоях у подачі електроенергії. 
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Службою головного механіка виконано наступні роботи: 

- для безперебійного водопостачання через територію Парку кохання 

прокладено 200 м/п нового трубопроводу ǿ110 холодного водопостачання з 

врізками на навчальні корпуси №№1,2,3, житловий будинок №13; 

     

Земельні роботи на трасі водопостачання 

  

- у гуртожитку №2 замінено старий металевий трубопровід холодного і 

гарячого водопостачання на новий поліпропіленовий, більш якісний та 

довготриваліший в експлуатації (стійкий до блукаючих токів), а також у душових 

кімнатах гуртожитку для більш тривалої експлуатації виготовлено металеві 

розсіювачі; 

     

Заміна трубопроводу холодного і гарячого водопостачання 

 

- у гуртожитку №3 прокладено близько 50 м/п трубопроводу гарячого 

водопостачання, який забезпечить гарячою водою ліве крило гуртожитку; 

- у гуртожитку №3 в процесі виконання ремонтних робіт у кімнатах для 

гостей (люкс) проведено заміну труб водопостачання та сантехнічних пристроїв;  
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- для поливу рослин в теплицях та зимовому саду з артезіанської 

свердловини через водонапірну башту по території ботанічного саду прокладено 

40 м/п нового поліпропіленового та відремонтовано 50 м/п старого металевого 

трубопроводу; 

- біля навчального корпусу №1 замінено 16 м/п вийшовшого з ладу 

трубопроводу централізованого водопостачання зимового саду; 

- на 1 поверсі навчального корпусу №1 замінено близько 10 м/п застарілого 

металевого трубопроводу каналізації на поліпропіленовий; 

- протягом поточного року прочищено близько 150 м/п дворової каналізації; 

      

Заміна трубопроводу централізованого водопостачання 

 

- для додаткового підігріву води в їдальні навчального корпусу №3 

службами головного механіка і головного енергетика установлено водонагрівач. 

З метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2016-2017 років 

проведено перевірку системи опалення (теплові пункти) у навчальних корпусах та 

гуртожитках (перевірка та фарбування елеваторних вузлів, набивка сальників, 

заміна сантехнічних пристроїв), проведено гідравлічні випробування системи 

опалення та перевірку під тиском траси водопостачання. Для усунення аварійних 

ситуацій  протягом року по навчальних корпусах та гуртожитках було замінено 

сантехнічне обладнання: крани, умивальники, змішувачі, унітази, сифони тощо на 

суму близько 200 тис. грн. 

Для своєчасного та безперервного початку опалювального сезону 2016-2017 

років та з метою економії бюджетних коштів проведено чергову повірку усіх 
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вимірювальних приладів, а саме: манометрів, термометрів на суму 1196 грн., та 

теплових лічильників на суму 7500 грн.  

Загальна сума виконаних сантехнічних робіт становить 231,205 тис. грн. 

Не менш важливу роль у господарській діяльності університету відіграє  

служба головного енергетика, силами якої протягом року виконано наступне: 

- для безперебійного постачання електроенергії та підготовки об’єктів 

університету до роботи в осінньо-зимовий період проведено ревізію силових 

щитів і щитів освітлення у навчальних корпусах та гуртожитках; 

- з метою збереження майна університету на території МТС «Модуль» біля 

ангару прокладено 100 м електрокабеля та установлено прожектор, який освітлює 

територію МТС «Модуль» у нічний час; 

- по території МТС «Модуль» замінено 20 м вийшовшого з ладу 

електрокабеля живлення (пошкодженого металевою трубою), який створював 

небезпеку для працівників університету; 

- у навчальних корпусах та гуртожитках виконано поточні ремонти, а саме: 

проведено заміну світильників, вимикачів, розеток, улаштовано 

електроосвітлення, а також замінено вийшовші з ладу автоматичні вимикачі на 

нові; 

                

Щити з автоматами для відключення електроплит 

 

- у гуртожитках університету проведено ремонт електроплит із заміною 

нагрівальних елементів, перемикачів; 
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- для функціонування новоствореної кафедри моделювання та 

інформаційних технологій в економіці факультету економіки та підприємництва 

виконано наступні електромонтажні роботи: ауд. №№3416, 3416а, 3418 

(комп’ютерні класи) прокладено кабельну розводку напруги із подвійними 

розетками, ауд. 3416а – встановлення світильників, №№3416, 3418 – встановлення 

автоматів на 60А для комутації напруги, №№3417, 3416а – улаштування 

заземлення; 

           

Електромонтажні роботи в аудиторіях кафедри моделювання та інформаційних 

технологій в економіці 

              

- для безперебійної роботи приймальної комісії було перевірено лінію 

електроживлення (підключення оргтехніки), замінено лампи і стартери; 

         

Підключення живлення в наметах приймальної комісії 

 

- у технологічно-промисловому коледжі в коридорі першого поверху 

замінено 10 світильників; 

- високовольтною лабораторією проведено заміри контурів заземлення по 

навчальних корпусах у гуртожитках університету. 
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Загальна сума виконаних електромонтажних робіт становить 114,084 

  тис. грн.  

Основним завданням господарського відділу є підтримання стабільного 

експлуатаційного стану приміщень навчальних корпусів, гуртожитків, підсобних 

приміщень.  

З метою поліпшення соціально-побутових та санітарних умов у навчальних 

корпусах та гуртожитках університету систематично проводяться ремонтні 

роботи. Службою інженера з експлуатації будівель та споруд, силами працівників 

центру адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності виконано 

наступне: 

- гуртожитку №1- виконано ремонт холу (водоемульсійне фарбування стін 

та стелі); ремонт сходових маршів до третього поверху (водоемульсійне та 

масляне  фарбування стін, дерев’яних поручнів, металевих огороджень); масляне 

фарбування вікон на сходових площадках; замінено вийшовші з ладу замки і 

дверні ручки на металопластикових дверях центру здоров’я; 

- гуртожиток №2 – завершено поточний ремонт сходових маршів (оббивка 

стін гіпсокартоном з подальшим шпаклюванням та водоемульсійним 

фарбуванням); облицювання плиткою площадок на стояках сходових маршів; 

виконано ремонт блоку №410 (оббивка стін та стелі кухонь, санвузлів, кімнати 

гігієни гіпсокартоном з подальшим облицюванням стін та підлоги плиткою, 

оббивка стін і стелі коридорів гіпсокартоном з подальшим шпаклюванням та 

водоемульсійним фарбуванням;  відремонтовано блоки №№280-290 (демонтаж 

дерев’яної підлоги холів, улаштування цементних стяжок та облицювання 

плиткою); виконано поточний ремонт блоків №№1,2,3,4 (вапняне фарбування 

поверхонь, водоемульсійне фарбування стін, стелі, масляне фарбування підлоги, 

металевих поверхонь); 

- гуртожиток №3 – на запасних виходах з гуртожитку замінено старі 

дерев’яні двері на металеві в кількості 4 шт.; виконано заміну дерев’яних 

віконних блоків на металопластикові в кількості 110 шт., і одні двері на запасному 

виході; після заміни вікон виконано шпаклювання відкосів та частковий ремонт 
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плитки; проведено обробку душових кімнат протигрибковим засобом з 

подальшим шпаклюванням та фарбуванням; відремонтовано сходові марші 

гуртожитку (шпаклювання, масляне фарбування), кухні; виконано ремонт в 

кімнатах для гостей (люкс) – демонтаж старої плитки в кухні та ванній кімнаті з 

подальшим облицюванням новою плиткою, циклювання та лакування підлоги у 

кімнатах; на першому поверсі гуртожитку облаштовано кімнату для працівників 

паспортної служби, замінено двері, установлено решітки на вікнах; 

                      

Заміна дерев’яних віконних блоків  у гуртожитку №3 

          

  Заміна дверей на запасному виході                 Поточний ремонт у душових 

         

Облаштування кімнати паспортної служби 
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Ремонтні роботи в кімнатах «люкс» 

 

- гуртожиток №4 – виконано ремонт сходових маршів (масляне фарбування 

панелей, сходів, вікон, водоемульсійне фарбування стелі і відкосів); ремонт 

кухонь і коридорів (масляне фарбування панелей, плінтусів, стін, водоемульсійне 

фарбування стелі); для потреб обслуговуючого персоналу (електрики, 

будівельники, сторожа території тощо) у підвалі гуртожитку збудовано туалет 

(зведення цегляних стін, штукатурка, вапняне фарбування), проведено ремонт в 

душових кімнатах; 

                

Облаштування приміщення під туалет (підвальне приміщення) 

 

       

Поточний ремонт кухонь, коридорів, сходових маршів гуртожитку 
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- у навчальному корпусі №1 відремонтовано хол (водоемульсійне 

фарбування стін та стелі) та вхід у корпус (ремонт сходів, водоемульсійне 

фарбування ганку); відремонтовано аудиторії, задіяні в приймальній кампанії:  

№№1104,1105,1108 – водоемульсійне фарбування стін і стелі, фарбування парт, 

циклювання, лакування підлоги); 

        

Ремонт ганку навчального корпусу №1 

 

- 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; з метою забезпечення збереження 

документації в архіві виконано обшивку дверей металевим листами; проведено 

поточні ремонти в аудиторіях: №№ 2401,2404 – фарбування стін і стелі, 

улаштування ламінату; №2416 – фарбування стін, стелі, шпаклювання відкосів; 

№2112 – улаштування лінолеуму, плінтусів; №№2418,2427,2429,2118 – заміна 

дверей; №2121 – установка дверей, улаштування лінолеуму; виконано частковий 

ремонт покрівлі корпусу; 

- відремонтовано вхід в їдальню (часткова заміна плитки), проведено 

поточний ремонт в їдальні (фарбування стін, стелі); виконано ремонтні роботи у 

приміщеннях центру дозвілля  (балетний клас – улаштування дерев’яних станків 

для розминок танцювальних колективів; приміщення центру дозвілля – 

водоемульсійне фарбування стін, стелі, масляне фарбування підлоги, лакування 

сходів); виконно роботи по реконструкції (капітальний ремонт) спортзалу, а саме: 

замінено стару дерев’яну підлогу на нову, проведено водоемульсійне фарбування 

стін і стелі, масляне фарбування стін і підлоги, замінено вийшовши з ладу 
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світильники, замінено трубопровід опалення, улаштовано вентиляцію і відлив, 

замінено сітки на вікнах на металеві решітки; 

       

                              

            

Капітальний ремонт спортивної зали 

 

- для безпечних занять на тренажерах, які розміщені на спортивному 

майданчику, виконано зварювальні роботи  металевих частин тренажерів; 

- виконано ряд поточних ремонтів у приміщеннях технологічно-

промислового коледжу. 

Загальна сума виконаних ремонтно-будівельних робіт становить          

907,062 тис.грн. 

Крім того, упродовж поточного року: 

- виконано роботи по реконструкції будівлі під котельню на твердому 

паливі, загальною потужністю 1,32 МВт, та встановлено і введено в експлуатацію 

два водонагрівальні котли на альтернативних видах палива; 
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Реконструкція будівлі під котельню 
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- у зв’язку з реконструкціями у навчальних корпусах спеціалістами центру 

адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності поновлено плани 

поверхів навчальних корпусів №№1,2,3,5; 

          

Плани поверхів навчальних корпусів (поновлені) 

 

- як благодійна допомога - часткове асфальтування території університету; 

- під керівництвом викладачів агрономічного факультету силами студентів 

виконано формування крон туй на центральній площі перед навчальними 

корпусами; 

 

             

Формування крон туй 
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- КП «Вінницяоблагроліс» було надано щепоріз, який працював на території 

ботанічного саду для переробки гілля в щепу. Вироблено 35 тон щепи, яка в 

подальшому буде використовуватись як альтернативне паливо для  котельні; 

                     

 

                   

Переробка гілля в щепу за допомогою щепоріза 

 

- для запобігання підтіканням виконано частковий ремонт даху і системи 

водовідведення гуртожитку №1; 

- у навчальному корпусі №1 установлено відливи в кількості 38 шт; 

- у навчальному корпусі №2 виконано частковий ремонт даху в місцях 

підтікання (обробка силіконом), навішано ринви; 
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- для підтримання належного мікроклімату у читальному залі навчального 

корпусу №2 виконано заміну стандартного глухого віконного блоку на 

поворотно-відкидний; 

- у навчальному корпусі №3 виконано частковий ремонт системи 

водовідведення та відмостки; 

- у підвальному приміщенні навчального корпусу №3 КП 

«Вінницяоблтеплоенерго» виконані роботи по перенесенню транзитної мережі 

теплопостачання за межі навчального корпусу; 

- завершується виконання робіт по будівництву огорожі навколо 

ботанічного саду «Поділля» ВНАУ (проведення заходів із збереженням парку-

пам’ятки садово-паркового мистецтва загальнодержавного значення – 

Ботанічного саду «Поділля»); 

        

 

          

Будівництво огорожі ботанічного саду «Поділля» 
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- виконано прибирання території  ангару і МТС «Модуль» з вивезенням 

будівельного сміття, обрізкою чагарників; 

- під час проведення приймальної кампанії силами працівників центру 

адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності було забезпечено 

охорону наметового містечка; 

- працівниками Ботанічного саду підготовлено ділянки уздовж центральної 

алеї, закладено нові клумби для висаджування для висаджування квітів навесні, 

заготовлено необхідну кількість насіння, живців, підготовлено умови для 

вирощування розсади; організовано санітарну рубку в лісових насадженнях із 

суворим дотриманням норм чинного законодавства; відновлено освітлення 

головних алей; узгоджено та налагоджено сприяння агрономічному та ін. 

факультетам університету у створенні ними належної матеріальної бази для 

практичного навчання студентів і аспірантів, проведення науково-дослідної 

роботи. Вирощено та передано в їдальню університету овочі (огірки, морква, 

буряк, капуста, помідори), зелень на суму понад 11 тис.грн., зібрано та 

реалізовано яблука на суму біля 7 тис.грн., вирощено та реалізовано розсаду, 

саджанці, насіння на суму понад 12 тис. грн. Всього разом - близько 40 тис.грн. 

Спеціалістами університету розробляється кошторис на ремонт адміністративного 

приміщення Ботанічного саду, проведено ревізію, випробування та введено в 

експлуатацію опалювальну систему Зимового саду. Виготовлено та встановлено 

ворота до адміністративно-господарської зони. 
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Вирощування розсади працівниками Ботанічного саду 

 

       

         Санітарна вирубка                              Перевірка системи опалення  

                                                                                   Зимового саду 

 

Упорядкування газонів університету працівниками Ботанічного саду 
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 Територія університету освітлена, підтримується в належному порядку, 

постійно контролюється охороною. 

Центр адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності 

постійно працює над розв’язанням задач по економному витрачанню 

енергоносіїв, безпеки життєдіяльності працівників і студентів, спрямовує свої 

зусилля на створення сприятливих умов для навчального процесу, забезпечення 

всіма енергетичними ресурсами об’єктів навчальних корпусів, гуртожитків, 

будівель та споруд спеціального призначення. 
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