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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 2017 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; 34 кафедри (в т.ч. 27 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.  

Університет у своїй діяльності керується чинним законодавством України, 

наказами та інструкціями Міністерства освіти і науки України, Статутом 

університету, наказами та розпорядженнями президента та ректора університету, 

рішеннями Вченої ради та ректорату. 

У Вінницькому національному аграрному університеті навчальний процес 

організовується з урахуванням можливостей сучасних інформаційних технологій 

навчання та орієнтується на формування гармонійно освіченої особистості, 

здатної до постійного оновлення наукових знань, професійної мобільності та 

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

техніки, технологій, системах управління та організації праці в умовах ринкової 

економіки. 

Вінницький національний аграрний університет здійснює підготовку 

фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Молодший спеціаліст», освітніми 

ступенями «Бакалавр», «Магістр» «Доктор філософії» денної та заочної форм 

навчання; підготовку офіцерів запасу; підготовку громадян України до вступу на 

навчання в університет, а також здійснює атестацію осіб, які претендують на 

державну службу, щодо вільного володіння державною мовою. 

У 2016-2017 навчальному році з метою підготовки здобувачів вищої освіти 

відкрито нові спеціальності: 

на першому (бакалаврському) рівні: 202 Захист і карантин рослин; 076 

Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 212 Ветеринарна гігієна санітарія 

і експертиза; 

на другому (магістерському) рівні спеціальності: 181 Харчові технології 
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Таблиця 1 

Ліцензований обсяг на поточний рік 

Шиф

р 

галуз

і 

знань 

Назва галузі знань 

Код  

спеціальност

і  

Назва спеціальності  

Ліцензійний обсяг 

Денна 

форма 

навчання 

Заочна 

форма 

навчання 

Підготовка бакалаврів 

01 Освіта 015 
Професійна освіта 

(машинобудування) 
50 0 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 90 25 

07 
Управління та 

адміністрування 
071 

Облік і 

оподаткування 
150 300 

07 
Управління та 

адміністрування 
072 

Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

50 50 

07 
Управління та 

адміністрування 
073 Менеджмент 130 125 

07 
Управління та 

адміністрування 
076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

30 0 

08 Право 081 Право 50 50 

10 Природничі науки 101 Екологія 50 40 

13 
Механічна 

інженерія 
133 

Галузеве 

машинобудування 
100 100 

14 
Електрична 

інженерія 
141 

Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

50 50 

18 
Виробництво та 

технології 
181 Харчові технології 50 25 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
201 Агрономія 100 100 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
202 

Захист і карантин 

рослин 
25 0 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
203 

Садівництво та 

виноградарство 
25 25 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
204 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

100 100 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
205 Лісове господарство 25 15 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
206 

Садово-паркове 

господарство 
25 15 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
207 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
25 25 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
208 Агроінженерія 95 145 

21 Ветеринарна 212 Ветеринарна гігієна, 50 0 
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медицина санітарія і 

експертиза 

24 
Сфера 

обслуговування 
241 

Готельно-ресторанна 

справа 
30 0 

24 
Сфера 

обслуговування 
242 Туризм 30 0 

28 
Управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління 

та адміністрування 
50 50 

Підготовка магістрів 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки 
051 Економіка 50 50 

07 Управління та 

адміністрування 

071 Облік і 

оподаткування 

75 175 

07 Управління та 

адміністрування 

072 Фінанси, банківська 

справа та 

страхування 

25 75 

07 Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 60 95 

08 Право 081 Право 25 10 

10 Природничі науки 101 Екологія 40 50 

13 Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

95 100 

14 Електрична 

інженерія 

141 Електроенергетика, 

електротехніка та 

електромеханіка 

45 50 

18 Виробництво та 

технології 

181 Харчові технології 25 0 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

201 Агрономія 100 100 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
203 

Садівництво та 

виноградарство 
15 0 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

204 Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

90 90 

20 Аграрні науки та 

продовольство 

206 Садово-паркове 

господарство 

25 25 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
207 

Водні біоресурси та 

аквакультура 
25 0 

20 
Аграрні науки та 

продовольство 
208 Агроінженерія 80 120 

28 
Управління та 

адміністрування 
281 

Публічне управління 

та адміністрування 
45 25 

Підготовка іноземних громадян  за базовими акредитованими 

напрямами (спеціальностями) 
300 0 

Підвищення кваліфікації керівників і спеціалістів АПК 2000 0 

Військова підготовка студентів вищих  навчальних закладів за 

програмою офіцерів запасу 
450 0 
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Підготовка докторів філософії 

05 Соціальні та 

поведінкові науки 

051 Економіка 30 

07 Управління та 

адміністрування 

71 Облік і 

оподаткування 

20 

13  Механічна 

інженерія 

132 Матеріалознавство 16 

13  Механічна 

інженерія 

133 Галузеве 

машинобудування 

25 

18 Виробництво та 

технології 

181 Харчові технології 20 

20 Аграрні науки та 

продовольство  

201 Агрономія 20 

20 Аграрні науки та 

продовольство  

204 Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

15 

21 Ветеринарна 

медицина 

212 Ветеринарна гігієна, 

санітарія і 

експертиза 

6 

 

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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 Найактуальнішим питанням, якому в університеті приділяється велика 

увага, залишається профорієнтаційна робота. В умовах постійного зменшення 

контингенту випускників загальноосвітніх навчальних закладів, низького рівня 

підготовки до ЗНО, роз’яснювальна робота із учнями, директорами шкіл та 

батьками стає пріоритетною для кожного члена колективу університету. З метою 

активізації профорієнтаційної роботи та забезпечення сталого контингенту 

студентів і виконання ліцензованого обсягу підготовки фахівців за ініціативи 

Президента університету у 2012 році було створено структурний підрозділ 

«Центр довузівської підготовки, профорієнтаційної роботи та прийому на 

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

навчання та виховної роботи». 

До складу центру входить відділ профорієнтаційної роботи, який координує 

роботу із загальноосвітніми навчальними закладами І-ІІІ ст., училищами, 

коледжами тощо з метою забезпечення організації якісного прийому абітурієнтів, 

проведення профорієнтаційної роботи серед учнівської молоді та  створення 

позитивного іміджу університету.  

Відповідно до Положення про приймальну комісію та Правил прийому до 

Вінницького національного аграрного університету у 2017 році було створено 

відбіркову комісію (до складу якої увійшли 55 технічних секретарів), предметну 

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

(всього 18 осіб),  фахові атестаційні комісії та апеляційну комісію в складі 26 осіб.   

При організації та проведенні прийому до Вінницького національного 

аграрного університету у 2017 році приймальна комісія здійснювала свою 

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

до ВНАУ у 2017 році. 

Основні Положення Правил прийому до університету були висвітлені на 

інформаційних стендах Приймальної комісії, офіційному Bеб-сайті університету.   

 Вступну кампанію у 2017 році було розпочато згідно встановлених термінів, 

з 12 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 
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для надання допомоги вступникам при поданні заяв в електронній формі. Прийом 

документів від абітурієнтів для здобуття ступеня магістра здійснювали в корпусі  

№ 3 в приміщенні читального залу. 

З метою покращення організації прийому заяв на вступ від абітурієнтів 

денної та заочної форм навчання було впроваджено чергування  деканів, 

викладацького складу факультетів університету та представників студентства.  

                   

На базі університету щорічно працює консультаційний центр для абітурієнтів 

Для організації роботи та висвітлення повної інформації вступної кампанії 

2017 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 2017 року.  

Під час вступної кампанії 2017 року було подано 4653 заяви на денну форму 

навчання (електронні заяви). Порівняно із 2016 роком кількість поданих заяв 

вступниками менша на 1616 заяв, це пояснюється тим, що була зменшена 

кількість заяв, які могли подавати абітурієнти до вузів із 15 до 9. Якщо 

аналізувати  подання заяв студентами з інших областей, то слід відзначити, що в 

порівнянні з минулим роком їх  подано на 34 заяви більше  (всього 215). 

Незважаючи на те, що у 2017 році загальна кількість поданих заяв була 

меншою, зарахування студентів на більшість спеціальностей відбулось із знаком 

плюс (зокрема на агрономічному факультеті та факультеті менеджменту та 

права). Таким чином, на денну форму навчання зараховано:  

за ступенем бакалавра 701 особа, що на  25 осіб менше в порівнянні з 2016 

роком;  
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за скороченим терміном на основі ОКР “Молодший спеціаліст” 262 особи, що 

на - 17  осіб більше в порівнянні з 2016 роком;  

за ступенем магістра - 528 осіб, що на 201 особу більше в порівнянні з 2016 

роком.  

 

Перші абітурієнти та випускники  підготовчих курсів із президентом університету Григорієм Калетніком та 

ректором Віктором Мазуром 

 

На заочну форму навчання зараховано:  

за ступенем бакалавра - 98  осіб (літній набір)  та 23 особи (осінній добір), 

всього 121 особа, що на 12 більше проти минулого року. 

за скороченим терміном на основі ОКР “Молодший спеціаліст” – 498 осіб 

(літній набір) та 121 особа (осінній добір), всього 619 осіб, що на 1 особу менше 

проти минулого року.  

за ступенем магістра 576 осіб (літній набір) та 120 (осінній добір), всього 696 

осіб, що на 201 більше проти минулого року. 
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Така тенденція для здобуття ступеня магістра зі знаком (+) відбулась за 

рахунок збільшення ліцензії для здобуття даного ступеня та відміни у 2017 році 

підготовки за ОКР «Спеціаліст». 

Узагальнюючи інформацію про зарахування студентів на денну та заочну 

форми навчання до ВНАУ за результатами літнього та осіннього набору вступної 

кампанії-2017 можна зробити висновок: 

за денною формою навчання набір студентів склав 1491 особи; 

за заочною формою - 1172 студенти. 

Загальна кількість зарахованих на навчання складає за денною та заочною 

формами навчання - 2927 студентів, що менше на 268 осіб в порівнянні з минулим 

роком.  

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 та відділу профорієнтаційної 

роботи визначається такими концептуальними засадами: 

- організація інформаційного середовища, оформлення листівок, буклетів, 

проспектів, презентацій, плакатів та ін.; 

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

Інтернет); 

- співпраця із Вінницьким регіональним центром оцінювання якості освіти; 

- співпраця з обласним та районними Центрами зайнятості; 

- залучення до профорієнтаційної роботи батьків, учнів та випускників; 

- інформаційна робота на сайті університету; 

- 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, виготовлення та трансляція промороликів про університет, 
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підготовка сюжетів про діяльність університету на телеканалах ВДТ-6, Віта, 

Вінниччина, ТРК Україна, ICTV; 

 співпраця із друкованими засобами масової інформації та інтернет-

виданнями; 

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

«RІА», «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 областей, Довіднику вищих навчальних 

закладів; 

 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. 

Найбільш оптимальною формою роботи залишається безпосереднє 

спілкування із абітурієнтами. У березні-травні 2017 року за підтримки 

керівництва університету вдалося побувати на 10 загальнорайонних зустрічах із 

випускниками шкіл, організованих спільно із районними центрами зайнятості у 

Іллінецькому, Липовецькому, Літинському, Калинівському, Крижопільському, 

Немирівському, Тиврівському Теплицькому та Козятинському районах. 

За ініціативи керівництва університету у 2015 році була започаткована нова 

форма проведення профорієнтаційної роботи – через наших студентів. 415 
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студентів ВНАУ у 2017 році з оновленими буклетами та профорієнтаційними 

блокнотами, які містять повну інформацію про спеціальності, за якими веде 

підготовку університет, та предмети ЗНО по кожній із них, провели зустрічі із 

випускниками  у своїх школах, розповівши про переваги навчання у Вінницькому 

національному аграрному університеті. Завдяки такій роботі вдалося охопити 

Вінницьку, Хмельницьку, Житомирську, Київську, Сумську, Одеську та ін. 

сусідні області. 

      

Студенти ВНАУ не лише гарно навчаються, а й залюбки беруть участь у профорієнтаційній 

роботі 

17 березня 2017 року в університеті було проведено День відкритих дверей. 

Майже  1000 випускників шкіл, училищ та коледжів взяли участь у заході з різних 

регіонів країни. Такий формат дає можливість додатково попрацювати з 

потенційними абітурієнтами та надати відповідь на всі хвилюючі питання як 

випускникам, так і їх батькам. 
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День відкритих дверей у ВНАУ завжди проходить на високому рівні 

Завдяки особливій увазі Президента університету та ректора до важливості 

питання проведення профорієнтаційної роботи, Вінницький національний 

аграрний університет завжди вирізняється серед інших навчальних закладів 

своїми презентаціями, творчим креативним підходом, що дає можливість 

кожному абітурієнту ознайомитись детально із спеціальностями, правилами 

прийому та перевагами навчання у ВНАУ та переконатися, що навчатися саме у 

Вінницькому національному аграрному університеті – це престижно і 

перспективно. 

Триває активна співпраця із Вінницьким регіональним центром оцінювання 

якості освіти. У травні-червні 2017 року на базі університету працював пункт 

ЗНО з української мови та літератури і з біології, до роботи на якому були 

залучені викладачі та працівники університету, працювала також 

профорієнтаційна палатка. 

У листопаді-грудні 2017 року спільно із ВРЦОЯО було здійснено 7 виїздів до 

Іллінецького, Калинівського, Тростянецького, Чечельницького, Хмільницького, 

Тульчинського та Козятинського районів із метою проведення роз’яснювальної та 

профорієнтаційної роботи із випускниками шкіл, вчителями та батьками.  

В університеті досить розгалужена система ступеневої освіти, яку 

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

випускників коледжів у 2017 році були проведені фахові олімпіади з усіх 

напрямів 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 
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конкурси, олімпіади. Випускники коледжів є активними учасниками усіх 

загальноуніверситетських заходів: від наукових конференцій до творчих 

фестивалів та конкурсів.  

    

Представники ВНАУ під час спільних зустрічей із ВРЦОЯО з абітурієнтами м. Ладижин  

Для кращої підготовки абітурієнтів до ЗНО ведеться посилена робота на 

підготовчих курсах, які здійснюють підготовку слухачів з усіх предметів ЗНО. 

Концепція навчання на підготовчому відділенні передбачає як поглиблення знань 

з окремих дисциплін та підготовку до зовнішнього оцінювання знань, так і 

адаптацію до майбутнього навчання у вищому навчальному закладі та професійну 

орієнтацію у виборі майбутньої спеціальності абітурієнтів.  

Слухачам відділення надається можливість поглибленого вивчення 

української мови та спеціальних або профільних дисциплін для вступу на окремі 

напрями, таких як біологія, англійська мова, фізика, математика, історія, 

географія, хімія, а також поглибленої підготовки з профільних дисциплін, яка 

наближена до рівня вимог до студентів 1 курсу всіх факультетів університету.  

Підготовчі курси діють за такими формами навчання: очно-заочна, вечірня, 

заочно-дистанційна, скорочена. Навчальний процес на підготовчому відділенні 

організовується у таких формах: лекції, виконання індивідуальних завдань 

(самостійна робота), консультації, контрольні заходи і підсумкова атестація.  
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Слухачі підготовчих курсів під час проведення занять 

Календарно-тематичні плани з дисциплін, які винесені на зовнішнє 

незалежне оцінювання, розроблені на підставі затверджених Міністерством освіти 

і науки України програм ЗНО. Навчальний план дисципліни складається із 150 

годин з кожного предмету.  

Слухачі повністю забезпечені дидактичними та методичними матеріалами 

для самостійної роботи, у тому числі на електронних носіях, також з 

використанням інформаційних технологій за допомогою мережі Internet.  

Завдяки якісній підготовці на курсах абітурієнти мають високі показники 

при здачі ЗНО.  

У 2017 навчальному році успішно закінчили підготовчі курси та отримали 

свідоцтва 40 слухачів із м. Вінниці, Вінницького,  Жмеринського, Іллінецького, 

Калинівського, Літинського, Немирівського,  Тульчинського, Хмільницького та 

Шаргородського районів. 

Для заохочення талановитої сільської молоді та забезпечення контингенту 

абітурієнтів проводиться тренувальне тестування з української мови та 

літератури, математики, біології, географії, фізики, історії, іноземних мов.  

Центр підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва в 

університеті забезпечує фахове надання якісних освітніх послуг за широким 

спектром навчальних програм з урахуванням попиту сучасної економіки на ринку 

праці і є постійно діючою ланкою в системі безперервної освіти України. У  своїй 

діяльності Центр  керується  Статутом університету, законами  України    «Про 
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вищу  освіту»,  «Про наукову і науково-технічну діяльність», постановами 

Кабінету Міністрів України, іншими нормативно-правовими актами та 

розпорядчими документами. 

Центр здійснює свою діяльність за такими основними напрямами: 

1. Перепідготовка фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня «Спеціаліст» за 

спеціальностями: 073 «Облік і оподаткування»; 071 «Менеджмент»; 

2. Підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК; 

3. Підвищення кваліфікації та стажування науково-педагогічних 

працівників; 

4. Підвищення кваліфікації сільськогосподарських дорадників та експертів-

дорадників; 

5. Організація та проведення атестації осіб, які претендують на вступ на 

державну службу, щодо вільного володіння державною мовою; 

6. Організація та проведення навчання та перевірки знань посадових осіб та 

фахівців з питань охорони праці; 

7. Організація та проведення факультативних курсів "Простий шлях - від 

сьогодні до успіху". 

У січні 2017 р. відбулися профорієнтаційні зустрічі працівників Центру з 

випускниками «Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів №18 Вінницької міської 

ради»,  Вінницької гімназії № 23,  Вінницького міжрегіонального вищого 

професійного училища та ЗОШ І-ІІІ ступенів № 1, НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів-ліцей 

№ 2, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 3, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4, НВК ЗОШ І-ІІІ ступенів – 

гімназія № 5, ЗОШ І-ІІІ ступенів № 6   м. Жмеринка. 

Здобуття післядипломної освіти в Центрі не лише другий диплом, а й якісно 

новий рівень освіти, особистісне та професійне зростання громадян, а також 

забезпечення потреб держави в кваліфікованих кадрах високого рівня 

професіоналізму та культури, здатних компетентно і відповідально виконувати 

посадові функції, впроваджувати у виробництво новітні технології, сприяти 

подальшому соціально-економічному розвитку суспільства, з результатом 

стрімкого руху по кар’єрним сходинкам.  
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Профорієнтаційні зустрічі з майбутніми випускниками шкіл м Жмеринка  

 

 
Профорієнтаційні зустрічі з майбутніми випускниками шкіл м.Вінниця 

 

Сьогодні  у Центрі здобуває  другу вищу освіту 95 слухачів, які навчаються 

згідно з графіком навчального процесу на 2017-2018 н.р., навчальними планами та 

розкладом занять.  
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Засідання державної екзаменаційної комісії спеціальностей «Облік і аудит» 

та «Менеджмент організацій і адміністрування» слухачів Центру відбулось з 22 

травня по  1 червня 2017 р. 

Державна атестація слухачів проводилась відповідно до Закону України 

«Про вищу освіту» та Положення про організацію навчального процесу у вищих 

навчальних закладах. Комплексний державний іспит є складовою частиною 

завершального етапу перепідготовки фахівців освітньо-кваліфікаційного рівня 

«Спеціаліст». Комісія працювала в повному складі при достатній активності, 

професіоналізмі і об’єктивності в оцінюванні знань слухачів.  

За період навчання в центрі підвищення кваліфікації, післядипломної освіти 

та дорадництва слухачі набули високих знань та практичних навичок з 

економічного, маркетингового, організаційно-правового, фінансово-економічного 

напрямків, управлінських рішень, які в подальшому допоможуть реалізуватись на 

шляху до успішної кар′єри. 

 

Засідання державної екзаменаційної комісії спеціальності «Облік і аудит» 
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Засідання державної екзаменаційної комісії спеціальності  

«Менеджмент організацій і адміністрування» 

6 липня 2017 року відбулось урочисте вручення дипломів слухачам центру 

підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва спеціальностей 

«Облік та аудит» та «Менеджмент організацій і адміністрування». 

 

Випуск слухачів центру підвищення кваліфікації, 

 післядипломної освіти та дорадництва 
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Відділ підвищення кваліфікації здійснює функції планування, організації 

освітнього процесу відповідно до затверджених навчальних (індивідуальних) 

планів, програм, напрямів підвищення кваліфікації та інших навчально-

методичних матеріалів. Спільно з кафедрами університету розробляє 

конструктивні шляхи надання фахівцям-практикам можливість удосконалити 

професійні компетенції за актуальними навчальними курсами, програмами. У 

контексті сучасних вимог до післядипломної освіти працівники відділу 

створюють умови для диференціації та індивідуалізації освіти. 

Керівники та спеціалісти АПК здійснюють важливу діяльність, що 

спрямована на управління установами, підприємствами, організаціями, 

впровадження науково-технічних досягнень, а також іншу діяльність, яка слугує 

необхідною ланкою для виконання важливих завдань аграрної сфери. Разом з тим, 

розвиток науково-технічного прогресу, інноваційність агропромислового 

виробництва вимагають постійного підвищення рівня знань таких спеціалістів. 

Ефективне господарювання в конкурентному середовищі можливе лише за умови 

постійного удосконалення теоретичних та практичних навичок прибуткового 

ведення господарства, що забезпечується через систему підвищення кваліфікації. 

Відділ підвищення кваліфікації Центру проводить роботу з організації 

підвищення кваліфікації керівників та спеціалістів АПК й інших фахівців-аграріїв 

за 13 напрямами. Щорічно працівниками відділу проводяться профорієнтаційні 

заходи щодо підвищення кваліфікації кадрів аграрної сфери, а саме розсилка 

інформаційних листівок  на електронні адреси управлінь агропромислового 

розвитку райдержадміністрацій Вінницької ОДА та запрошення до навчання в 

телефонному режимі керівників та спеціалістів АПК Вінницької області. 

На жаль, в останні роки спостерігається певне погіршення динаміки обсягів 

підвищення кваліфікації кадрів АПК, що викликано обмеженням у надходженні 

бюджетних коштів вищим навчальним закладам для здійснення процесу 

підвищення кваліфікації.  

Але, помітно активізувався процес фахового підвищення кваліфікації 

(стажування) працівників університету на базі науково-дослідних установ ННВК 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум», у вищих навчальних закладах 
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України та на виробництві. За звітний період підвищення кваліфікації 

(стажування) пройшли 59 науково-педагогічних працівників університету. 

З метою засвоєння зарубіжного досвіду та запровадження в навчальному 

процесі міжнародної практики інноваційних освітніх технологій, формування 

особистісних   якостей   для   виконання   професійних   завдань   при   підготовці 

фахівців   аграрної   сфери  14 науково-педагогічних   працівників   університету 

пройшли   міжнародне стажування у Республіці Польща (Познанський 

природничий університет   м. Познань, Національний університет ім.Люїса 

м.Новий Сонч, Університет суспільних наук м.Лодзь), Франції (Міжнародний 

університет Шиллера,  м.Париж), Фінляндії (Західно-Фінляндський коледж 

м.Гуйттінен). 

 

Закордонне міждисциплінарне стажування у Польщі 

 

На базі університету за 2017 рік пройшли стажування 42 педагогічних та 

науково-педагогічних працівники з інших вищих навчальних закладів.  
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Міжнародне стажування у Фінляндія 

З метою виконання вимог статті 25 Закону України «Про державну службу» 

щодо необхідності з 1 травня 2017 року надання особами, які претендують на 

вступ на державну службу, посвідчення щодо вільного володіння державною 

мовою постановою Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 

затверджений Порядок атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою. 

     До переліку вищих навчальних закладів, уповноважених здійснювати 

атестацію осіб, які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного 

володіння державною мовою, за поданням Міністерства освіти і науки України, 

включені вищі навчальні заклади України, які згідно Єдиної державної 

електронної бази з питань освіти мають право на освітню діяльність за 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування», серед яких визначений 

Вінницький національний аграрний університет. 

     В університеті  створено атестаційну комісію для проведення атестації, 

яка регулює порядок реєстрації осіб і складає графік атестаційних сесій для осіб, 

які претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою.  

Вступні випробування проводились у двох формах: письмова – виконання 

тестових завдань і написання переказу, та усна, що включає ділове спілкування та 

повідомлення-презентацію.  
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Повідомлення-презентація учасниці атестації 

 

Згідно із Пунктом 56 Порядку атестації зазначено умови, за якими громадяни 

мають право  отримати посвідчення про проходження атестації, не виконуючи 

завдань, а саме власники: 

- документів державного зразка про повну загальну середню освіту, видані до 

2000 року, з оцінкою “5” за складання випускного іспиту з української мови 

та/або української мови та літератури; 

– документів державного зразка про загальну середню освіту, видані після 

2000 року, з балом про підсумкову державну атестацію з української мови не 

менше 10; 

– диплома молодшого бакалавра (молодшого спеціаліста), бакалавра, 

магістра (спеціаліста) з відповідним додатком з оцінкою “відмінно” за вивчення 

української мови та/або ділової української мови, української мови за фаховим 

спрямуванням; 

– диплома бакалавра, магістра (спеціаліста) за спеціальностями українська 

мова та література; українська мова та література і іноземна мова; за 

спеціалізацією “Українська мова та література” спеціальності “Філологія”. 

Результати атестації є вирішальними при вступі на конкурс, адже згідно 
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законодавства, кожен працівник державної установи повинен вільно володіти 

державною мовою, вміти правильно вести усний і письмовий діалог, володіти 

правилами ділового етикету.  

 
Ректор університету вітає перших учасників атестації 

 

 
Вручення посвідчень про володіння державною мовою майбутнім держслужбовцям 
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Спекотний сезон філологічних жнив 

 

Відповідно до графіку атестаційних сесій у 2017 році для осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння державною 

мовою відбулось 19 засідань атестаційної комісії.  

Розглянуто 729 заяв та з них атестовано 703 учасника атестації і 26 

претендентів не склали іспит з володіння державною мовою у письмовій формі. 

На базі Вінницького національного аграрного університету успішно 

функціонує навчально-методична госпрозрахункова лабораторія з охорони праці 

центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та дорадництва. 

Основною метою лабораторії є систематичне навчання з питань охорони праці, 

котре дозволяє отримати додаткові знання та навички, обізнаність під час 

виконання, здатність запобігти та швидко реагувати на порушення, уміння 

приймати  правильні рішення, спрямовані на запобігання нещасних випадків. 

Навчання здійснюється на підставі вимог ст. 18. Закону України «Про 

охорону праці», наказу Державного Комітету України по нагляду за охороною 

праці № 15 від 26.01.2005 р. та Декларації відповідності матеріально-технічної 

бази роботодавця вимогам законодавства з питань охорони праці та промислової 
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безпеки, зареєстрованої відповідно до обліку суб’єктів господарювання в 

управлінні Держгірпомнагляду у Вінницькій області 01.10.2014 р. №74.14 Д. 

Навчальний процес проходить у формі лекцій, практичних занять, 

консультацій і перевірки набутих слухачами знань у вигляді іспитів.  

До викладацької діяльності навчально-методичної госпрозрахункової 

лабораторії з охорони праці залучено викладачів університету та фахівців-

практиків з Управління Держпраці у Вінницькій області та ВП «Ладижинської 

ТЕС» ПАТ «ДТЕК ЗАХІДЕНЕРГО». За попереднім узгодженням проводяться 

виїзні тематичні навчання з питань охорони праці. 

Проведення навчання посадових осіб та фахівців здійснюється за всіма 

напрямами відповідно до реєстру «Нормативно-правових актів з питань охорони 

праці». 

Викладачі та працівники лабораторії постійно покращують свій 

професійних рівень шляхом стажування та підвищення кваліфікації, беруть участь 

у різних заходах, нарадах, слідкують за новинками педагогічної та медичної 

літератури, постійно відвідують творчі, наукові, методичні семінари, тренінги, 

симпозіуми, конференції тощо. 

 

  
Завідувач навчально-методичної госпрозрахункової лабораторії  з охорони праці    Біла 

Г.В. взяла участь у семінарі: «Впровадження європейських стандартів у запитаннях і 

відповідях. Актуальні практичні питання безпеки та гігієни праці» 
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Працівники лабораторії беруть участь в обговоренні змін, внесених Наказом 

Міністерства соціальної політики України № 140 від 30.01.2017 р. до Типового положення про 

порядок проведення навчання і перевірки знань 

 з питань охорони праці (НПАОП 0.00-4.12-05) 

 

         
 

Проведення навчання з питань охорони праці для працівників Технологічно-промислового 

коледжу Вінницького національного аграрного університету 

 

Діяльність навчально-методичної госпрозрахункової лабораторії 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 2017 року навчання 

проводились на підприємствах, установах, організаціях Вінницької області, 

загалом слухачам видано 186 посвідчень. 



30 

 

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.  

Результати високого рівня підготовки у 2017 році студенти Вінницького 

національного аграрного університету продемонстрували на Всеукраїнському 

рівні, стали переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів, 

зокрема та отримали: 

Таблиця 5 

Переможці Всеукраїнських студентських олімпіад та конкурсів 

№п

п 

ПІБ Назва заходу Зайняті місця 

1 2 3 Грамот

а 

Диплом 

1.  Мазур Вікторія III етап XVII Міжнародного конкурсу 

з української мови ім. Петра Яцека 

  +   

2.  Стариш Тетяна III етап VII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка 

  +   

3.  Тимощук Микола IV етап VII Міжнародного мовно-

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді ім. Тараса 

Шевченка 

 +    

4.  Куземський Віталій Всеукраїнська студентська олімпіада із 

дисципліни «Ремонт машин» 

  +   

5.  Томкова Катерина Всеукраїнська студентська олімпіада 

за напрямом підготовки “Екологія, 

охорона навколишнього середовища та 

збалансоване природокористування ” 

 +    

6.  Петришин Юрій Всеукраїнська студентська олімпіада із 

дисципліни «Біологія» за напрямом 

«Біологія рослин» 

   +  

7.  Гонтар Володимир, 

Волинець Євгеній, 

Корнійчук Сергій 

Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності “Обладнання 

переробних і харчових виробництв”. 

(Командний залік) 

+     

8.  Сенченко Сергій Всеукраїнський конкурс магістерських 

робіт науково-педагогічного 

спрямування зі спеціальності 

 +    
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“Обладнання переробних і харчових 

виробництв”. 

9.  Романенко Максим Всеукраїнський конкурс магістерських 

робіт науково-дослідного спрямування 

зі спеціальності 

“Обладнання переробних і харчових 

виробництв”. 

 +    

10.  Шахов Максим Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності “Процеси, машини та 

обладнання агропромислового 

комплексу”. 

 +    

11.  Підлубний Олег Всеукраїнський конкурс дипломних 

проектів спеціаліста зі спеціальності 

“Обладнання переробних і харчових 

виробництв” 

  +   

12.  Коляновський 

Олександр 

Всеукраїнський конкурс магістерських 

робіт науково-практичного 

спрямування зі спеціальності 

“Обладнання переробних і харчових 

виробництв” 

  +   

13.  Попик Віталій Всеукраїнська студентська олімпіада з 

напряму підготовки “Енергетика та 

електротехнічні системи в АПК”. 

 +    

14.  Ванжула Юрій Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності “ Машини та 

обладнання сільськогосподарського 

виробництва”. 

  +   

15.  Василенко Тетяна Всеукраїнська студентська олімпіади з 

дисципліни «Експлуатація машин і 

обладнання» (наукова доповідь) 

  +   

16.  Ванжула Юрій Всеукраїнська науково-практична 

конференція студентів, аспірантів та 

молодих вчених (наукова доповідь) 

Мех. 

  +   

17.  Бондар Віктор Всеукраїнська студентська олімпіада із 

дисципліни «Грунтознавство» 

    + 

18.  Кирилюк Вадим Всеукраїнська студентська олімпіада зі 

спеціальності “ Агрономія”. 

  +   

19.  Кібзій Андрій Всеукраїнська студентська олімпіада із 

дисципліни «Грунтознавство» 

  +   

20.  Всього  1 6 10 1 1 

  

         Разом з університетом стрімко розвивається й оновлюється бібліотека.                           

Позитивно вплинули на її розвиток поява нових спеціальностей, збільшення                         

набору студентів. Розширюється інформаційна база, змінюється тематика 

комплектування відповідно до потреб навчального процесу, зростає книжковий 

фонд. На сучасному етапі, в умовах розвитку інформаційно- комунікативних 

технологій та інтенсивного зростання інформаційних ресурсів, від бібліотеки 
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вимагається постійне оновлення традиційних функцій та впровадження 

інноваційних форм і засобів задоволення інформаційних потреб та надання 

необхідних послуг користувачам, що стало головним у роботі книгозбірні. 

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.  

Для зручності надання інформації своїм користувачам (студентам і 

викладачам) на web-сайті бібліотеки розкривався та популяризувався фонд через 

списки нових надходжень, тематичні списки, списки періодичних видань та 

незаслужено забутих книг. Бібліотека виступала в ролі інформаційного 

посередника, навігатора, структуруючи Інтернет-ресурси, допомагала 

користувачеві здійснювати пошук та знаходити якісний, релевантний матеріал.  

Будучи провідним підрозділом університету, бібліотека відображає рівень 

його розвитку. Основним в роботі бібліотеки залишається якісне комплектування 

фонду інформаційними ресурсами на різних носіях.                                                            

Неможливо правильно сформувати фонд бібліотеки без координації зусиль 

із викладачами університету, які повинні перебувати у курсі відповідності 

ресурсів бібліотеки програмам дисциплін, що вивчають на факультетах 

університету. Ретельний облік усіх нових надходжень до бібліотечного фонду за 

навчальними дисциплінами дає можливість моніторити комплектування фондів 

навчальною літературою. Інформацію щодо прикріпленої літератури до 

дисциплін разом із показниками книго забезпечення відділ комплектування та 

обробки літератури надає університету для акредитації та кафедрам для 

ліцензування нових спеціальностей. 

На 20.12.2017 року бібліотечний фонд становить – 223164 примірники. 

Протягом року до фонду бібліотеки надійшло – 2973 примірники, з них 

подарованих – 2038 примірників. 
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Книги подаровані Президентом ВНАУ Г. М. Калетніком у 2017 році 

№ 

п/п 

Прізвище 

дарувальника 

Назва видання Кількість 

примірників 
1.  Калетнік Г. М. Витте С. Ю. Записка по крестьянскому делу / С. Ю. Витте. – 

СПб. : Тип. В. Ф. Киршбаума, 1904. – 106 с. 

10 

2.  Калетнік Г. М. Механізація та електрифікація сільського господарства : 

[загальнодерж. зб.]. Вип. № 4 (103). – Глеваха :  [Імест], 2016. 

1 

3.  Калетнік Г. М. Механізація та електрифікація сільського господарства : 

[загальнодерж. зб.]. Вип. № 5 (104). – Глеваха :  [Імест], 2017. 

1 

4.  Калетнік Г. М. Гадзало Я. М. Аграрний потенціал України: напрями розвитку 

: монографія / Я. М. Гадзало,  М. В. Гладій, П. Т. Саблук. – 

Київ : Аграрна наука, 2016. 

3 

5.  Калетнік Г. М. Панасюк Б. Я. Ренесанс Русі – України : вибр. тв. Т. 10 / Б. Я. 

Панасюк. – Чорнобай : Чорнобаївське КПП, 2016. 

10 

6.  Калетнік Г. М. Скоцик В. Як нам жити в епоху змін? / Віталій Скоцик. – Київ 

: Самміт-книга, 2017. 

1 

7.  Калетнік Г. М. Alexander Vojcek, Drahoslav Machala.  SLOVENSKO. – 

Bratislava : Priroda, 2017. 

1 

8.  Калетнік Г. М. Інноваційна економіка : наук.-виробн. журн. / гол. ред. А. М. 

Стельмащук ; Поділ. держ. аграр.-техн. ун-т. – Тернопіль : 

Тайп. – 2016. – № 11–12 (66). – 230 с. 

1 

9.  Калетнік Г. М. Сталий розвиток економіки : наук.-виробн. журн. / гол. ред. А. 

С. Даниленко ; Білоцерків. нац. аграр. ун-т. – Тернопіль : 

Тайп. – 2016. – № 4. – 208 с. 

1 

 

Книги подаровані ректором ВНАУ В. А. Мазуром у 2017 році 
№ 

п/п 

Прізвище 

дарувальника 

Назва видання Кількість 

примірників 
1. Мазур В. А. Інформаційне забезпечення сільськогоспо- 

дарських обслуговуючих кооперативів : посібник / Р. Я. 

Корінець, М. Й. Малік, Я. Я. Рибак [та ін.]. – Київ : Едельвейс, 

2015. 

1 

2. Мазур В. А. Сільськогосподарське дорадництво : проблеми, стратегія та 

шляхи розвитку : матер. наук.-практ. конф., 16 жовт. 2013р., 

м. Київ. – Київ : ІАЕ, 2013. 

1 

3. Мазур В. А. Науково-практичний коментар до закону України «Про 

сільськогосподарську кооперацію» та суміжних правових 

актів. – Київ : Компанія ВАТБ, 2014. 

1 

4. Мазур В. А. Політична наука в Україні 1991-2016 : в 2-х т. Т. 1. Політична 

наука : західні тренди розвитку й українська специфіка / НАН 

України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень ім. І. Ф. Кураса. – 

Київ : Парлам. вид-во, 2016.  

1 

5. Мазур В. А. Політична наука в Україні 1991-2016 : в 2-х т. Т. 2. Теоретико-

методологічні засади і концептуальні підсумки вітчизняних 

досліджень / НАН України, Ін-т політ. і етнонац. досліджень 

ім. І. Ф. Кураса. – Київ : Парлам. вид-во, 2016.  

1 

 

Продовжувалась робота по виявленню рідкісних та цінних видань, фонд 

яких поповнився до 136 примірників. 

Серед заходів, що забезпечують збереження книжкових фондів, 

традиційно особливе місце займає переоблік. Так, у 2017 році було проведено 

переоблік фонду відділу зберігання (розд. 2-5). Опрацьовано понад 60 тис. 
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примірників. Преоблік дав можливість встановити фактичну наявність 

документів, виявити помилки в описі, розстановці, а також виявити документи, 

що потребують ремонту, реставрації та списання. 

На високому рівні проводиться робота з популяризації бібліотечного фонду 

через книжково-журнальні виставки: універсальні, тематичні, персональні.  

Постійними виставками, які періодично поновлюються, є: «Наукові 

досягнення науково-педагогічних працівників ВНАУ» та «Нові надходження» 

Найбільш поширеними є тематичні виставки, які впливають на 

громадянське, моральне, правове, художньо-естетичне та національно-

патріотичне виховання.  

Розумінню української ідеї, сприянню розбудові державної незалежної 

України, готовності до захисту своєї Батьківщини, пошані до історичної пам’яті, 

дотриманню Конституції України, шанобливому відношенню до державних 

національних символів сприяли такі виставки: «Соборна мати – Україна, одна для 

всіх як оберіг» (до дня Соборності України), «Прийди до серця, Україно, 

Благослови добром мене...» (до дня Конституції), «Цвітуть, неначе квіти волі, 

знамена жовто-голубі» (до дня Державного прапора України), «Живи і міцній, 

Українська державо!» (до дня Незалежності України). 

Багато уваги приділяється питанням історичного минулого України, адже 

хто не знає минулого, той не має майбутнього. З історичним розвитком нашої 

держави ознайомлює студентів та гостей нашого університету постійно діюча 

книжкова виставка «Історія великого народу». Згадати, вшанувати пам’ять, 

проаналізувати історичні події закликають виставки: «Ще юнаки, ще майже діти» 

(до дня пам’яті Героїв Крут), «Герої не вмирають» (День Героїв Небесної Сотні – 

пам’ятний день, що відзначається в Україні 20 лютого на вшанування подвигу 

учасників Революції Гідності та увічнення пам’яті Героїв Небесної Сотні), «В 

пам'яті живе Афганістан» (до Дня вшанування учасників бойових дій на території 

інших держав),  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/20_%D0%BB%D1%8E%D1%82%D0%BE%D0%B3%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B2%D0%BE%D0%BB%D1%8E%D1%86%D1%96%D1%8F_%D0%B3%D1%96%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%96
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9D%D0%B5%D0%B1%D0%B5%D1%81%D0%BD%D0%B0_%D1%81%D0%BE%D1%82%D0%BD%D1%8F
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«Чорнобиль не має минулого часу» (до дня Чорнобильської трагедії), 

«Пам’ятаєш, земле сорок п’ятий» (до Дня пам’яті та примирення) «Вони 

помирали, щоб жила Україна» (до Дня скорботи та вшанування пам‘яті жертв 

війни в Україні), «Біль душі» (до Дня пам‘яті жертв голодомору і політичних 

репресій в Україні). 

 

 

 

У вересні до Дня відкритих дверей у ВНАУ в читальному залі № 1 було 

розгорнуто книжкову виставку «Бібліотека на допомогу абітурієнту».  

 

 

«Герої не вмирають» «В пам'яті живе Афганістан» 

«Пам’ятаєш, земле сорок п’ятий» «Біль душі» 
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На допомогу навчальному процесу розроблено книжкову виставку «Наукові 

праці академіка Калетніка Г. М.» та «Стан та перспективи розвитку аграрної 

науки».  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

24 травня у Вінницькому національному аграрному університеті відбулась 

наукова міжнародна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-

економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу 

України». До конференції бібліотекою було підготовлено книжкову виставку 

наукових праць членів науково-навчального консорціуму, а саме: президента 

ННВК академіка НААН Г. М. Калетніка, та академіків В. В. Адамчука, М. В. 

Роїка, М. П. Сичевського, ректора ВНАУ В. А. Мазура та наукових праць вчених 

нашого університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Наукові праці академіка Калетніка Г. М.» 

Бібліотека на допомогу абітурієнту 

Конференція: «Розвиток земельних відносин та організаційно-

економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового 

комплексу України» 
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У 2017 році наш університет відзначав славний ювілей – 35 річницю з дня 

заснування. Цій урочистій події були присвячені книжкові виставки 

«Вінницькому національному аграрному університету 35 років!», та «Бібліотека 

ВНАУ – 35». Представлені книги на цих виставках відобразили наукову працю  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

наших студентів, викладачів та бібліотекарів, ознайомили з історією вузу та 

його золотими сторінками. 

Традиційно на початку весни ми святкуємо день народження Тараса  

Григоровича Шевченка. До дня народження Шевченка було проведено 

літературно-мистецький захід «Славетним шляхом Кобзаря». Презентовано 

віртуальний огляд видань з фонду нашої бібліотеки та організовано книжково-

ілюстративну виставку «Шевченко – нації крила». 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
«Шевченко – нації крила» 
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Хочеться відмітити постійнодіючою книжкову виставку, подаровану 

президентом університету Григорієм Миколаєвичем Калетніком. Виставка 

користується великою популярністю серед користувачів бібліотеки та гостей 

університету. 

 

 

 

 

 

        

 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2017 рік відзначився творчістю та майстерністю бібліотекарів. Були 

проведені літературно-музичні вечори, зустрічі, виховні години, театралізовані 

сценки.  

З метою піднесення творчої активності молоді, створення соціально-

культурного середовища для розширення кругозору; сприянню любові до 

літератури та всебічного інтелектуального розвитку було створено літературну 

«Історія великого народу» 
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студію «Слово». Приємно, що у нас в університеті навчаються талановиті 

студенти, які із задоволенням приймають участь у заходах, які проходять у 

бібліотеці, адже вони розвивають їхні таланти.  

До дня поезії було проведено поетичне ревю «На крилах поезії», на якому 

студенти читали власні вірші та вірші улюблених поетів, була представлена 

книжково-ілюстративна виставка «Мінливе і вічне слово поезії».  

 

 

 

Також була проведена зустріч з поетом-прозаїком Юрієм Сегедою. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

У квітні, напередодні Великодня, 

було проведено майстер-клас по 

написанню писанок. Запросили майстра 

народної творчості Сергія Бугая, 

випускника агрономічного факультету 

нашого університету.  

 

  Майстер-клас 

Поетичне ревю «На крилах поезії» 
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До дня Пам’яті та Примирення було проведено цикл заходів: літературно-

інформаційну годину «Війна очима поколінь», на яку було запрошено викладача 

кафедри історії, який розповів цікаві факти про військові дії на території України. 

Творча молодь нашого університету читала вірші про війну.  

 

 

  

«Війна очима поколінь» 
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Також було організовано зустріч з ветераном війни, першим ректором 

університету Зрібняком Борисом Івановичем. 

 

До дня Української писемності та мови,  за підтримки кафедри української 

та їноземних мов, було проведено музично-поетичну годину «О, мова рідна, ти 

велична, прекрасна, вічна, поетична!» На св’яті студенти читали вірші та співали 

пісні, які оспівують нашу мелодійну мову. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

     «О, мова рідна, ти велична, прекрасна, вічна, поетична!» 
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Стали традиційними в бібліотеці заходи, присвячені релігійним святам і 

народним традиціям. 12 грудня в читальному залі бібліотеки ВНАУ відбулися 

Андріївські вечорниці.  

 

  

Андріївські вечорниці 
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Ще одним напрямком бібліотечної роботи була довідково-бібліографічна та 

інформаційна діяльність: інформаційно-довідкове обслуговування студентів, 

викладачів, аспірантів, співробітників; інформування про нові надходження 

літератури до бібліотеки; ведення довідково-бібліографічного апарату, розкриття 

інформаційних ресурсів бібліотеки; укладання науково-бібліографічних 

покажчиків, рекомендаційних списків; повідомлення про наявність літератури з 

певних тем. Проводились практичні заняття з інформаційної культури. 

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 (застосований комплексний підхід) – гармонійне поєднання друкованої та 

електронної продукції як елементів єдиного процесу інформаційного 

забезпечення. Виконувались разові запити, які містять відомості з конкретної 

теми, або відомості про наявність чи місцезнаходження документу, фактичні 

відомості, проводились консультації, бесіди, заняття щодо використання 

довідкового апарату та користування електронним і картковим каталогами та 

систематичною картотекою статей. У 2017 році було виконано 7875 довідок. 

Черговими бібліографами біля каталогів було надано 678 консультацій. 

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 10 виставок, які охопили 361 назву 

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

збірники, бібліографічні покажчики, методичні та періодичні видання). 
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Усі покажчики в повнотекстовому варіанті розміщені на web-сайті 

бібліотеки. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. Нові надходження 
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Велика робота була проведена по поповненню електронного каталогу. В 

АБІС «Софія» зареєстровано 862 назви періодичних видань. Електронна база 

«Аналітика» за 2017 рік поповнилась на 46 нових видань, було введено 1812 

номерів, що на 123 більше, ніж в минулому році та зроблено 13554 записів. 

До 35-річчя вузу було створено буктрейлер на ювілейне видання 

«Вінницький національний аграрний університет: становлення та розвиток», яке 

вийшло друком у 2017 році. У буктрейлері використано фото та інформацію 

безпосередньо з книги та гімн ВНАУ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буктрейлер на книгу «Вінницький національний аграрний університет: становлення та 

розвиток» 

Також був створений відеоролик про бібліотеку ВНАУ.  35-річна історія 

розвитку бібліотеки в 11-ти хвилинному перегляді викликала неабияке 

задоволення як в працівників бібліотеки так і в наших користувачів.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Відеоролик про бібліотеку ВНАУ «Нам 35 років» 
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Так, 26 вересня 2017 року, був проведений семінар «Методичне об’єднання: 

здобутки, напрями роботи, актуальні питання». На семінарі були представлені 

доповіді та консультації: «Комплектування бібліотечних фондів електронними 

ресурсами», «Підвищення кваліфікації, як професійний розвиток бібліотечних 

фахівців», «Методичне об'єднання бібліотек аграрного напряму Вінницької 

області: здобутки та завдання»», «Формування інформаційної культури у 

студентів ВНАУ: практичний аспект» та «Здобутки, напрями роботи та актуальні 

питання відділу обслуговування».  

В другій частині семінару був проведений практикум по створенню 

бібліотечного блогу. Учасники отримали практичні навички створення та 

наповнення бібліотечного блогу на платформі Bloggerвід компанії Google. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Провідними спеціалістами бібліотеки ВНАУ за 2017 рік було надано  12 

консультації бібліотекам методичного об’єднання. Були надані консультації за 

темами: «Переведення бібліотечних фондів на УДК», «Планування та звітність у 
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бібліотеках», «Створення блогу», «Наповнення БД в АБІС ІРБІС», та ін. 

Методичні матеріали, офіційні документи, запрошення на семінари та інша 

потрібна інформація систематично надсилалася бібліотекам методичного 

об’єднання електронною поштою. 

Головну увагу у методичній роботі бібліотеки ВНАУ займає підвищення 

кваліфікації бібліотекарів. Удосконалення фахового рівня бібліотекарів 

відбувалося через консультації, семінари, стажування, практичні заняття та інші 

форми й методи навчання. 

У 2017 році проведено 7 методичних днів, на яких розглядались такі 

питання: «Національна бібліографія України», «Впровадження в Україні УДК», 

«Бібліотечний сервіс», «Сучасні аспекти роботи бібліотек ВНЗ зі студентською 

молоддю», «Інноваційні напрями роботи бібліотек ВНЗ», «Трансформація 

діяльності бібліотек України та зарубіжжя», «Методика переходу бібліотеки 

Вінницького національного аграрного університету на систематизацію документів 

за Універсальною десятковою класифікацією (УДК)». Нові завдання, форми 

роботи та соціальні функції» та ін. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 квітня головні фахівці бібліотеки ВНАУ відвідали науково-практичну 

конференцію «Бібліотека як сервіс: очікування користувачів та можливості 

бібліотеки». 

Методичні дні 
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24 травня 2017 року бібліотекарі прийняли участь у зустрічі з Тетяною 

Борисовою, зав. відділу електронних ресурсів НаУКМА, яка пройшла на базі 

бібліотеки ВНТУ. На зустрічі мова йшла про наукометричні бази даних, рейтинг 

журналів та науковців. 

Працівники бібліотеки ВНАУ постійно працюють над підвищенням свого 

професійного рівня, вивчають принципи і методи інформаційних потреб, 

традиційні і новітні джерела інформації, технології їх аналітико-синтетичної 

обробки, вимоги до організації та надання в користування інформаційних 

ресурсів, сутність інформаційного менеджменту і маркетингу, економічні та 

правові основи бібліотечно-інформаційної діяльності, теорію та практику 

автоматизованих бібліотечно-інформаційних систем (АБІС), Інтернет-технологій.  

Колектив бібліотеки завжди перебуває в пошуках нових ідей, активно працює 

над створенням ефективного і комфортного сервісу для користувачів, робить все 

можливе, щоб разом з університетською родиною впевнено крокувати у майбутнє. 

 

2.1. Кадрове забезпечення  

Сьогодні в університеті забезпечують навчальний процес 355 науково-

педагогічних працівників, з них 30 докторів наук; 237 кандидатів наук. Переважна 

більшість викладачів університету мають педагогічний стаж більше 15 років, 

середній вік викладачів становить 40 роки. Всі кафедри університету очолюють 

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

доктори наук та професори.  

Динамічно розвивався колектив університету у 2017 році, всі науково-
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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  2017  року було 

розроблено плани роботи та видання навчально-методичної літератури, які 

обговорювались на засіданнях навчально-методичних комісій факультетів і 

затверджувались науково-методичною комісією університету.   

Таблиця 6 

Видання навчально-методичної літератури 

по кафедрах Вінницького національного аграрного університету  

за 2017 рік 

Ф
а
к
ул

ьт
ет

 

№ 

п/п 
Кафедра 

Проведено 

науково-

методичною 

комісією 

методичних 

розробок 

Проведено 

науково-

методичною 

комісією 

програм 

навчальних 

дисциплін 

Видано 

підручників, 

посібників, 

монографій 

 

 

А
гр

о
н

о
м

іч
н

и
й

 

1 Ботаніки, генетики та захисту рослин 20 15 - 

2 
Екології та охорони навколишнього 

середовища 
43 14 - 

3 Землеробства, ґрунтознавства та агрохімії 13 2 - 

4 
Садово-паркового господарства, 

садівництва та виноградарства 
46 42 - 

5 
Рослинництва, селекції та біоенергетичних 

культур 
21 14 1П 

 

Всього по факультету 
143 87 1П 

http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=191
http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=191
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М

е
н

ед
ж

м
ен

т
у 

1 Аграрного менеджменту 23 9 - 

2 
Адміністративного менеджменту та 

альтернативних джерел енергії 
18 22 1М 

3 Історії України та філософії 11 13 1П 

4 Маркетингу та аграрного бізнесу - - - 

5 Права 33 16 - 

6 Української та іноземних мов 17 7 - 

Всього по факультету 102 67 1М,1П 

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 15 - 
- 

2 Експлуатації МТП та технічного сервісу 5 5 - 

3 
Електротехнічні системи, технології та 

автоматизація в АПК 
8 3 - 

4 
Загальнотехнічних дисциплін та охорони 

праці 
12 11 - 

5 
Машин та обладнання 

сільськогосподарського виробництва 
2 - - 

6 

Процесів та обладнання переробних і 

харчових виробництв ім. проф. П. С. 

Берника 

16 6 - 

7 Сільськогосподарських машин 3 1 - 

Всього по факультету 61 26 - 

Т
В

 і
 П

П
Т

 

1 
Годівлі сільськогосподарських тварин та 

водних біоресурсів 
25 6 - 

2 
Розведення сільськогосподарських тварин 

і зоогігієни 
13 6 - 

3 
Технології виробництва продуктів 

тваринництва 
18 24 - 

4 Фізичного виховання 7 - - 

5 Харчових технологій та мікробіології 40 9 - 

Всього по факультету 103 45 - 

О
б
л

ік
у 

і 
а
уд

и
т

у 1 Аналізу та статистики 14 6 - 

2 Аудиту та державного контролю 7 4 - 

3 Бухгалтерського обліку 9 6 - 

4 
Обліку та оподаткування в галузях 

економіки 
10 3 - 

Всього по факультету 40 19 - 

Е
к

о
н

о
м

ік
и

 т
т

. 

п
ід

п
р

и
єм

н
и

ц
т

в
а

 

1 Eкономічної кібернетики 28 15 - 

2 Економіки 35 10 - 

3 
Математики, фізики та комп`ютерних 

технологій 
21 19 - 

4 

Менеджменту зовнішньоекономічної 

діяльності, готельно-ресторанної справи та 

туризму 

56 28 - 

5 
Моделювання та інформаційних 

технологій в економіці 
15 31 - 

6 
Фінансів, банківської справи та 

страхування 
16 12 - 

Всього по факультету 171 115 - 

Всього по університету 620 359 1М,2П 

http://socrates.vsau.org/departs/index.php?id=199
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=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
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=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=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
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2.3. Практична підготовка студентів 

  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 2017 року укладено 956 угод, що дає можливість 

повністю охопити виробниче навчання на підприємствах, установах та 

організаціях всіх форм власності, студентів денної та заочної форми навчання. 

      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. 

      Перед початком проходження виробничої практики проводиться 

ознайомлення студентів з місцями можливих баз та надання консультативної 

інформації. Після закінчення терміну практики проводяться конференції щодо 

звітування студентами про виконання програми та індивідуального завдання. 

      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. На сьогоднішній день складає 

956, з яких 421 база рекомендованих, 238 баз – місця цільового замовлення, 297 

баз – місця майбутнього працевлаштування з 27 районів Вінницької   та інших 

областей. 



52 

 

 

Навчальна практика студентів факультету механізації с/г 

в НДГ «Агрономічне» ВНАУ. 

 

 

Виробнича практика студентів факультету ТВіППТ в ПП ВСГП «Радівське»,  

с. Радівка Калинівського   району 
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Виробнича практика студентів факультету ТВіППТ на  Вінницькій птахофабриці,  

м. Ладижин 

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». 

         В лютому – березні 2017 року проведено зустрічі  студентів  випускних 

курсів з представниками  Індустріальної молочної компанії «ІМК» м. Київ,  ТОВ  

«Агро-союз Україна»,    ПАТ «ПриватБанк» м. Вінниця, 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: 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 
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«Прогрес», СВКП «Колос”, ТОВ «Дніпро», ТОВ «Хмільницьке», ПрАТ 

«Вінницький олійно-жировий комбінат», СП ТОВ «Барлінек», СТОВ АФ 

«Ольгопіль», ПАТ «ПриватБанк», страхова компанія «Місто» та інші.  

         Основною проблемою, що виникає під час виробничої практики – це 

незацікавленість керівників підприємств приймати студентів на практику. Тому, 

потрібно укладати угоди про спільну навчально-виробничу діяльність з 

відповідними підприємствами з метою надання можливостей проходження 

практики студентами університету.  
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3. НАУКОВО-ДОСЛІДНА РОБОТА 

Вінницький національний аграрний університет має багаточисленну та 

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

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

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

В університеті проводяться фундаментальні та прикладні наукові 

дослідження, які відповідають пріоритетним напрямкам розвитку науки і техніки 

в Україні.  

Основним напрямком наукових досліджень в університеті є напрям 

наукової школи «Економічна доцільність виробництва та споживання біопалив в 

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

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

дослідження за ініціативною тематикою під керівництвом Калетніка Г.М. 

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

держ. реєстраційний № 0012V002952).  

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

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

виробництва біопалива в Україні», «Напрями формування та ефективного 

використання ресурсного потенціалу аграрних підприємств», «Інфраструктура 

аграрного ринку у формуванні цін на сільськогосподарську продукцію»,  

«Трансформація економічного механізму регулювання ринку агропродовольства»,  

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

«Моделювання складових результативності функціонування економічних систем», 

«Розвиток біопаливної галузі – шлях інвестиційної привабливості Вінницького 

регіону», «Економічний механізм інвестування підприємств олійно-жирового 

підкомплексу АГЖ». 

Сьогодні наукова школа Президента університету нараховує понад 100 

науковців, викладачів, аспірантів і студентів.  

В університеті сьогодні успішно функціонують більше 21 наукової школи за 

різними галузями науки. До найважливіших з них відносяться: 
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– розробка та удосконалення технологій вирощування зернобобових 

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

Петриченко В.Ф.); 

– удосконалення технологій вирощування посадкового матеріалу картоплі 

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

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

професор  Бондар А.О.); 

– вплив техногенного забруднення довкілля на безпеку та якість продукції 

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

Разанов С.Ф.); 

– розробка та удосконалення технології вирощування овочевих культур 

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

– діагностування та дослідження вузлів та агрегатів сільськогоспо-

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

– наукове обґрунтування раціональних структур і параметрів об’ємного 

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

професор Іванов М.І.); 

– розробка нових технологічних процесів сушіння та екстрагування  

сільськогосподарської сировини з використанням інфрачервоного та 

мікрохвильового випромінювання (очолює кандидат технічних наук, професор  

Бандура В.М.); 

– 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., професор  Стаднік М. І.). 
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– розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно 

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

наук, професор Гуцол А.В.); 

–  експериментальне обґрунтування ефективності використання 

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

наук, професор Мазуренко М.О.); 

–  розробка способів використання бактеріальних і ферментних 

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

Р.А.); 

–  розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно 

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

наук, професор Кучерявий В.П.); 

–  розробка методичних основ формування системи життєзабезпечення 

худоби в умовах невеликих за потужностями сільськогосподарських підприємств 

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

–  розробка сучасних методів дослідження ефективності обробки різних 

за властивостями технологічних середовищ харчової промисловості (формується 

науковий напрямок під керівництвом кандидата техн. наук, доцента Берник І.М.); 

– удосконалення бухгалтерського обліку в умовах аграрного ринку 

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

– вивчення ефективності різних економічних моделей господарювання та 

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

А.Г.); 

– інституційне забезпечення трансформаційних процесів в економіці 

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

– моделювання результативності функціонування складних систем: 

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

професор Бурєннікова Н.В.); 

– моделі розвитку регіональної економіки та інформаційні технології в 

економіці і освіті (очолює доктор економ. наук, професор Коляденко С.В.); 
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– теоретико-методичні основи забезпечення професійної підготовки 

майбутніх фахівців аграрного профілю у ВНЗ І-IV рівнів акредитації (очолює 

доктор педагогічних наук, професора Джеджули О.М.) 

– розвиток аудиту та державного контролю в Україні (очолює доктор 

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

Основними пріоритетними напрямками науково-дослідних робіт на 

факультетах є:  

Факультет обліку та аудиту: 

– Обліково-аналітичне забезпечення управління діяльністю аграрних 

підприємств. 

- Управління інноваційно-інвестиційною привабливістю 

сільськогосподарських підприємств. 

- Фінансування соціальної сфери сільських територій. 

- Формування фінансової звітності сільськогосподарських підприємств в 

умовах розвитку інвестиційних процесів. 

- Бухгалтерський облік та аналіз розрахунків з оплати праці. 

- Організація обліку та контролю біологічних активів тваринництва. 

- Облік і контроль виробництва продукції лікарських рослин. 

– Формування системи та механізмів обліково-аналітичного та 

фінансового забезпечення підприємств, установ, організацій. 

Економічний факультет: 

– Управління розвитком економічних систем в умовах міжнародної 

конвергенції аграрного бізнесу. 

– Організаційно-економічний механізм розвитку конкурентоспроможності 

виробництва та переробки сільськогосподарської продукції 

– Науково-методологічне забезпечення удосконалення фінансових 

відносин в умовах глобалізації 

– 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 
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– Формування ефективного механізму управління економічною діяльністю 

сільськогосподарських підприємств та оцінювання їх результативності 

– Методи і моделі ефективності функціонування сільськогосподарських 

підприємств 

Факультет менеджменту та права: 

– Дослідження розвитку трансформаційних процесів в аграрній економіці 

України. 

– Міжрегіональний економічний розвиток та проблематика його 

регулювання. 

– Науково-теоретичні засади розміщення продуктивних сил в регіонах 

України.  

– Проблеми забезпечення продовольчої безпеки України. 

– Розробка та впровадження сучасних інформаційних технологій  в системі 

управління АПК. 

– Формування ринків біосировини і біопалив та їх ефективний розвиток для 

забезпечення економічної, енергетичної та продовольчої безпеки України. 

– Розробка інноваційної моделі розвитку виробництва біопалива, втілення 

інтелектуальних проектів в реальних продуктах і процесах, а також дослідження 

ефективності впровадження інновацій в біоенергетику. 

– Розробка ресурсу та енергозберігаючих технологій комплексної 

переробки цукру та крохмалевмісної сировини на спирт. 

– Вивчення соціально-економічних аспектів виробництва і використання 

біопалива, впливу розвитку біоенергетики на розвиток сільських територій та 

зайнятість сільського населення. 

– Енергозбереження на цукрових заводах з використанням вторинних 

енергоресурсів та відходів виробництва у Вінницькому регіоні. 

– Вивчення проблем становлення ринку землі сільськогосподарського 

призначення в Україні та наслідки його впровадження для сільськогосподарських 

товаровиробників. Шляхи раціонального використання земельних ресурсів та 

залучення їх резерві для виробництва біологічних палив. 

– Правові засади охорони земель України. 
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– Правові основи державної реєстрації сільськогосподарських тварин. 

– Регіональний аспект формування та функціонування інфраструктури 

аграрного ринку. 

– Відродження демографічно-трудового потенціалу аграрної сфери Поділля. 

– Шляхи вдосконалення організації і підвищення економічної ефективності 

кормової бази регіону. 

– Вдосконалення організації виробництва молочної продукції в ринкових 

умовах. 

– Економічний механізм інвестування підприємств олійножирового 

підкомплексу  АПК.  

– Організаційно-економічні основи здійснення грошової оцінки земель 

сільськогосподарського призначення в умовах реформування земельних відносин. 

Факультет  механізації сільського господарства: 

– Обгрунтування оптимальних параметрів біопаливоподачі енергетичних 

засобів малої механізації сільськогосподарського виробництва. 

– Обгрунтування параметрів роботи машинно-тракторних агрегатів при 

переведенні їх на біодизельне паливо. 

– Підвищення довговічності ріжучих елементів робочих органів 

сільськогосподарських машин композиційними покриттями дискретної 

структури. 

– Підвищення експлуатації доїльних установок шляхом стабілізації 

вакуумного режиму. 

– Обгрунтування параметрів відцентрових робочих органів граблів –

ворушилок. 

– Науково-технічні основи розробки вібраційних машин для первинної 

обробки біомаси. 

– Удосконалення технологій і підвищення екологічної безпеки при 

виробництві олії. 

– Наукові засади підвищення зносостійкості поверхневого шару деталей 

різальних апаратів с.г машин. 
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– Підвищення ефективності рульових систем самохідних машин 

сільськогосподарського призначення. 

Агрономічний факультет: 

Оцінка стану екологічної системи басейну річки Згар; 

– Особливості формування та функціонування симбіозу «Rhizobium Phaseoli 

– квасоля» та шляхи підвищення його продуктивності; 

– Екотехнологічне удосконалення виробництва м’яса птиці в умовах 

забруднення сільськогосподарських угідь важкими металами; 

– 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; 

– Оптимізація технологічних прийомів вегетативного і генеративного 

розмноження різних видів декоративних рослин в умовах відкритого та закритого 

ґрунту; 

– Вдосконалення прийомів та розробка ресурсоощадних технологій 

вирощування овочевих рослин та їстівних грибів; 

– Продуктивність гібридів кукурудзи різних груп стиглості залежно від 

технологічних прийомів вирощування в умовах Лісостепу Правобережного; 

– 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; 

– Вплив технологічних прийомів вирощування на продуктивність гібридів 

кукурудзи для виробництва біоетанолу в умовах Лісостепу правобережного; 

– 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; 
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– 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 ґрунтового покриву 

в умовах правобережного Лісостепу; 

– Формування врожаю боба овочевого залежно від технологічних прийомів 

вирощування в умовах Лісостепу  правобережного; 

– Виробництво гливи звичайної в умовах захищеного ґрунту; 

– Наукове удосконалення практичного використання системи  сертифікації 

в сфері озеленення та благоустрою на прикладі країн Європи; 

– Впровадження системи контролю за станом розповсюдження та розробка 

методів боротьби з Амброзією полинолистою; 

– Розробити наукові основи високопродуктивних адаптивних посівів 

кукурудзи в умовах різної системи удобрення; 

– Особливості формування продуктивності с.-г. культур у системі типової 

сівозміни за зміни клімату в умовах Лісостепу Правобережного України; 

– Біолого-екологічні та агротехнологічні основи вирощування редьки 

олійної (Raphanus sativum d. var. Oleifera Metrg.) в Правобережному Лісостепу 

України; 

Факультет технології виробництва  і переробки продукції 

тваринництва: 

- Розробка сучасних методів дослідження ефективності обробки різних за 

властивостями технологічних середовищ харчової промисловості; 

- Вивчення та дослідження ефективності використання нових пробіотичних 

та пребіотичних препаратів у годівлі сільськогосподарських та лабораторних 

тварин; 

- Дослідження ефективності використання бактеріальних препаратів у 

тваринництві для отримання органічної продукції; 

– Удосконалення технології виробництва продуктів тваринництва при 

вирощуванні та відгодівлі сільськогосподарських тварин за умов одержання 
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високоякісної та екологічно-чистої продукції в господарствах всіх форм власності 

в умовах Поділля; 

– 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; 

– Удосконалення технології утримання тварин та економічні резерви 

енергоощадного виробництва продукції; 

– Розробка та вивчення ефективності використання нових біологічно 

активних добавок на основі ензимів в годівлі сільськогосподарських тварин; 

– Розробка нових високоінформативних технологій діагностики 

туберкульозу на ранніх стадіях захворювання. 

У 2017 році агрономічний факультету працював за 1 державною програмою, 

яка виконувалась сумісно з Інститутом кормів та сільського господарства Поділля 

НААНУ,  1-ма госпдоговірними НДР і 22 ініціативних.  

Заключено  10 міжнародних договорів про співпрацю в науковій сфері між 

кафедрами технологічного факультету та іноземними партнерами Республіки 

Білорусь, Грузії, Росії, Азербайджану. 

У 2017 році відбулись 33 конференції на факультетах і кафедрах, 6 мали 

статус міжнародних, 9 всеукраїнських. Учасниками конференцій стали більше 

1235 науковців, студентів, аспірантів, викладачів університетів та коледжів.  

Позитивна динаміка спостерігалась в 2017 році з публікаціями результатів 

наукової роботи працівників університету. Так, загальна кількість статей у 

фахових виданнях, тез конференції збільшилась в порівнянні з попереднім роком. 

У 2017 році опубліковано 752 статей в фахових виданнях України та 84 у 

міжнародних виданнях, видано 560 тез доповідей. 
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Таблиця  

Наукові заходи, проведені в 2017 році на базі університету 

Назва заходу 

Термін 

проведення 

(к-сть уч.) 

Країни-

учасниці 

(для 

міжнародних 

НТЗ) 

Міжнародні заходи 

Міжнароднанауково-практична конференція 

«Інституціональніринковітрансформації 

 у розвитку аграрного сектора економіки» 

16-17 

лютого 2017 

р. (74) 

Молдова, 

Польща, 

Латвія 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми 

підвищення якості, безпеки виробництва та переробки продукції 

тваринництва» 

29-30 

березня 

2017 р. (202) 

Грузія, 

Молдова, 

Республіка 

Білорусь, 

Словацька 

республіка 

Міжнародна науково-практична конференція « Майбутнє економіки  

в епоху інформаційного сульспільства» 
11  квітня 

2017 р. 

(87) 

Молдова, 

Польща, 

Латвія 

Міжнароднанауково-практична конференція 

«Трансформаційнадинамікарозвиткуагропромисловоговиробництва» 
27-28 квітня  

2017р (100) 

Німеччина, 

Молдова 

Міжнароднанауково-технічнаконференція 

«Розвитокземельнихвідносин та організаційно-економічне, правове, 

технологічнезабезпеченняагропромислового комплексу України 

23-25 

травня 2017 

р.(500) 

Польща, 

Румунія, 

Словаччина, 

Німеччина, 

Грузія, 

Литва, 

Болгарія, 

США, 

Молдова 

Міжнародна науково-практична інтернет-конференція«Інноваційні 

технології виробництва та переробки тваринницької  продукції» 

12 грудня 

2017 р. 

(167) 

Грузія, 

Молдова, 

Республіка 

Білорусь, 

Республіка 

Сербія, 

Словацька 

республіка. 

Всеукраїнські заходи 

ІІ Всеукраїнська науково-практична Інтернет конференція « 

Професійна підготовка фахівців в контексті потреб сучасного ринку 

праці» 

28 лютого 2017 р. 

(70) 

Всеукраїнська наукова конференція аспірантів, магістрів та студентів 

«Напрями досліджень в аграрній науці: стан та перспективи» 

23 березня 2017р 

(229) 

Всеукраїнська науково-технічна конференція « Сучасні аспекти 

розвитку техніки, енергетики та транспорту в АПК» 

23-24 березня 2017 р. 

(58) 
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Всеукраїнськанауково-практична інтернет-конференція викладачів і 

студентів  «Мова, культура та освіта» 

20 квітня 2017р 

(50) 

Всеукраїнська студентська конференція «Кібернетичне управління 

економічними об’єктами» 

20 квітня 2017р. 

(56) 

Всеукраїнськанауково-практична конференція «Облік, аналіз, 

контроль та оподаткування: стан і перспективирозвитку» 

20-21 квітня 2017 року 

(100) 

Всеукраїнська науково-практична інтернет-конференція  

«Продовольча безпека України та розвиток агропродовольчого 

ринку в умовах євроінтеграції»  

27 квітня 2017 р. 

(30) 

IВсеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми 

облікового,  контрольного та аналітичного забезпечення  в системі 

управління» 

22 листопада 2017 року 

(50) 

Всеукраїнська науково-технічна конференція « Сучасні проблеми 

виробництва, переробки сільськогосподарської продукції, 

машинобудування та енергетичних систем АПК» 

28-30 листопада2017 р. 

(80) 

Внутрішньовузівські заходи 

Студентська науково-практична конференція «Стан та перспективи 

розвитку виробництва та переробки продукції тваринництва» 

14 березня 2017 р. 

(50) 

Х студентська науково-технічна конференція     « Перспективи 

розвитку техніки АПК» 

22.03. 2017 р. 

(45) 

Студентська конференція «Актуальні проблеми економічного 

розвитку в умовах євроінтеграції» 

23 березня 2017 р. 

(50) 

Круглий стіл «Стан та тенденції розвитку страхового ринку» 31 березня 2017р. 

(20) 

Студентський  науковий семінар  

«Сучасний стан та проблеми оподаткування  та звітності суб’єктів 

господарювання» 

10 квітня 2017 р. 

(100) 

ІІ студентська науково-практична конференція «Психолого-

педагогічні аспекти формування особистості» 

27 квітня  2017 р. 

(50) 

Студентська конференція «Україна в глобалізованому світі ХХІ 

століття» 

16 травня2017 р. 

(46) 

Вплив маркетингових інструментів на формування поведінки 

покупця на ринку 

18 травня 2017 р. 

(16) 

Актуальні проблеми теорії та практики маркетингу в Україні 
19 травня 2017 року 

(27) 

Науково-студенська конференція кафедри «Загальнотехнічних 

дисциплін та охорони праці» 

19 травня 2017 року 

(30) 

Круглий стіл «Цифрове (електронне) суспільство: національні 

перспективи» 
22 листопада 2017 року 

Студентська конференція «Перспективи виробництва біопалива в 

умовах євроінтеграції» 

7 листопада 2017 р. 

(51) 

Студентська конференція «Україна в глобалізованому світі 

XXIстоліття» 

30 листопада 2017 р 

(50) 

Студентська конференція «Актуальніпроблеми 

менеджменту:теоретичні і практичніаспекти» 

06 грудня 2017 р. 

(50) 

Студентська конференція «Ефективність виробництва та 

споживання біопалива в Україні та світі» 

13 грудня 2017 р. 

(50) 
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Студентська конференція «Аграрна політика України  умовах 

глобальних продовольчих та економічних викликів» 

13 грудня 2017 р. 

(48) 

Студентська конференція «Сучасний стан та перспективи розвитку 

економіки, менеджменту та управління в Україні» 

13 грудня 2017 р. 

(52) 

Студентська конференція «Трансформація організаційно-

економічних умов функціонування аграрних підприємств» 

14 грудня 2017 р. 

(42) 

 

Крім того, кафедри активно співпрацюють з передовими підприємствами 

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

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

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

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

Сад”, ПрАТ «Літинський молочний завод», ТОВ «АгранаДжус Україна», ТОВ 

«АгранаФрут Україна» ПП «Екомолпродукт», ТОВ «Літинський м’ясокомбінат», 

ТОВ «Хмільницький завод, СЗМ «Молочний Візит»», ДП ДГ «Олександрівське» 

Тростянецького району, ТОВ СП «Мед Поділля», ПП «БТУ-Центр» м. Ладижин. 

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, Інститутом аграрної економіки НААН, 

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

Уладово-Люлинецькою селекційно-дослідною станцією, Інститутом м'ясо-

молочної промисловості. м. Мінськ Республіки Білорусь, РУП Науково-

практичним центром Національної академії наук Білорусії з тваринництва. 

Науковці університету  співпрацюють з практиками підприємств та 

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

Томашпільського району Вінницької обл., Уладово-Люлинецька дослідна 

селекційна станція Інституту біоенергетичних культур та цукрових буряків п/в 
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Жовтневе Вінницька обл. Калинівський район, ПСП «Україна», СТОВ «Поділля» 

с. Оленівка Вінницького району Вінницької області, ПСП «Агрофірма 

Батьківщина» СМТ. Стрижавка Вінницького району Вінницької області,  ТОВ 

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

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

співпрацю з Департаментом агропромислового розвитку Вінницької обласної 

державної адміністрації. Економісти університету співпрацюють з низкою 

страхових компаній, державним та комерційними банками. 

Університет бере активну участь у низці національних науково-технічних 

програмах: 

Здійснення соціологічного моніторингу соціально-економічних, 

політичних і соціокультурних процесів. 

- Технології зменшення токсичних викидів в атмосферу об’єктами  

енергетики, металургії  та автотранспорту. 

- Інтродукція перспективних лікарських, плодових, кормових і декоративних 

рослин з метою збереження і збагачення видового різноманіття в Україні. 

- Розробка технологій вирощування зернових та зернобобових культур. 

- Розробка технологій вирощування  технічних і кормових культур 

- 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 із Всеросійським науково-дослідним інститутом генетики і 

розведення тварин (відділ генетики і розведення тварин, лабораторія оцінки 

генотипу с.-г. тварин), 2012-2017 рр. 
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– Співпраця із Інститутом тваринництва національної академії наук Білорусії, 

м. Жодіно, 2012-2017 рр. 

– Співпраця із Українським науково-дослідним інститутом прогнозування та 

випробування техніки і технологій для сільськогосподарського виробництва ім. 

Л.Погорілого, 2012-2017 рр. 

– Академією сільськогосподарських наук Грузії, 2013-2018 рр. 

–  Інститутом зоології національної академії наук Азербайджану, 2016-2021 

рр. 

–  Інститутом м'ясо-молочної промисловості Республіки Білорусь, 2017-2022 

рр. 

–  Інститутом тваринництва національної академії наук Республіки Білорусь, 

2012-2017 рр. 

– 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. 

– Розроблено ультразвукову кавітаційну технологію вилучення пектину з 

рослинної сировини та обладнання для її реалізації. 

– Розроблено науково-практичні рекомендації  «Ефективність використання 

пробіотичного препарату Пробіолакт у раціонах різновікового молодняку свиней» 
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і науково-практичні рекомендації з ефективності згодовування пробіотичного 

препарату Ентеро-актив різновіковим групам свиней. 

З метою налагодження співпраці між аграрними університетами Польщі та 

України Познанський природничий університет (Польща) запросив доктора 

економічних наук, професора кафедри фінансів, банківської справи та 

страхування ВНАУ Вдовенко Ларису Олександрівну на курси підвищення 

кваліфікації з напряму «Фінанси» терміном з 7 по 28 квітня 2017 р.  Під час 

перебування в Познанському природничому університеті Вдовенко Л.О. 

ознайомилась з структурою економічно-суспільного факультету та існуючими 

кафедрами. 

В період з 3 по 9 вересня 2017 року декан факультету економіки та 

підприємництва Шаманська Олена Ігорівна, доцент кафедри економіки Хаєцька 

Ольга Петрівна та доцент кафедри фінансів банківської справи та страхування 

Алєскєрова Юлія Воломирівна пройшли закордонне стажування «Школа з 

англійської мови та стажування для освітян» (м. Гуйттінен, Фінляндія). Проект 

організований Західно-Фінляндським Коледжем (Фінляндія) спільно із 

Інститутом Міжнародної Академічної та Наукової Співпраці (Україна). 

За результатами навчання учасники отримали сертифікат державного зразка 

про наукове стажування та сертифікат про рівень знань англійської мови Західно-

Фінляндського Коледжу.  

Програма включала 108-годинне наукове стажування щодо проектного 

підходу в організації навчального процесу у Фінляндії, яка мала форму освітніх 

візитів та включала наступне: зустріч з представником державного відділу освіти, 

візит до дитячого садка, візит в початкову школу, візит в гімназію, візит в 

Університет прикладних наук Сатакунти, інтеграційно-розважальні заходи у 

мультикультурному середовищі та 30 академічних години навчальної програми 

по вдосконаленню знань англійської мови з викладачами із США, Великої 

Британії та Австралії. 

У кожній з відвіданих установ відповідними спеціалістами було проведено 

оглядовий аналіз та представлено презентації щодо особливостей організації 

навчального процесу, застосування передових методик навчання, системи 
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контролю знань та навичок школярів та студентів. 

У процесі стажування пройдено інтенсивний курс англійської мови (30 годин), 

який включав розмовну англійську, соціальну англійську, огляд граматики, 

аудіювання, говоріння, читання, письмо. Щоденні заняття проводились носіями 

англійської мови – Чедом Доуті (США), Дженою Хастелоу (Австралія) із 

застосуванням нових методик навчання.  

 

Закордонне стажування (Польща) 

В період з 23 по 26 вересня 2017 року старший викладач кафедри 

моделювання та інформаційних технологій в економіці Зелінська Оксана 

Владиславівна пройшла закордонне стажування  на тему “Сучасний університет: 

міжнародна співпраця та мобільність задля інновацій через проектний підхід”. 

Організаторами заходу були Центральноєвропейська Академія Навчань та 

Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. 

Лодзь (Польща) та компанією Consulting Group 2027, м. Лодзь (Польща).  
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Стажування здійснювалось за такими напрямками: Підвищення рівня 

компетентності та кваліфікацій шляхом перейняття кращого європейського 

досвіту роботи в проектному підході; Ознайомлення з можливостями 

фінансування індивідуальної мобільності науковців та докторантів за допомогою 

фінансових інструментів ЄС: Horyzon2020, Erasmus+, JRC, мереж Euraxess, EEN 

та ін.; Створення та функціонування проектного офісу як структурної одиниці 

ВНЗ, факультету, кафедри, що сприяє поліпшенню міжнародних зв’язків та 

освоєнню роботи з проектами, що фінансуються фондами ЄС; Отримання 

навичок, необхідних для побудови консорціумів, пошуку партнерів як один з 

компонентів реалізації проектного підходу в організації роботи ВНЗ. 

 

 

З 20 по 30 листопада 2017 року у м. Прага доценти кафедри менеджменту 

зовнішньоекономічної діяльності, готельно-ресторанної справи та туризму 

Прилуцький А.М. та Мазур С.А. пройшли стажування за програмою підвищення 

кваліфікації «Організація навчального процесу, наукові проекти та публікаційна 

діяльність в університетах Євросоюзу», організатор Празький інститут 

підвищення кваліфікації (Прага, Чехія). 
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Делегація Вінницького національного аграрного університету у складі 

представників факультету економіки та підприємництва: декана факультету 

Олени Шаманської, завідувача кафедри економіки Елеонори Кірєєвої, доцента 

кафедри економіки Антоніни Брояки прийняли участь у міжнародній конференції 

“New Challenges Of Economic And Bussiness Development – 2017: Digital Economy” 

(“Нові виклики для економіки та бізнесу в еру розвитку цифрових технологій”), 

яка відбулась 18-20 травня в Латвійському Університеті (м. Рига, Латвія), а також 

у міжнародній конференції “3rd The Role of State in Varieties of Capitalism (SVOC). 

New global challenges of European regulation, institutions and policies”, яка 

проходила з 30 листопада по 1 грудня 2017 року в м. Будапешт (Угорщина). 

Організаторами конференції виступили Науково-дослідницький інститут (MTA 

KRTK KTI) та Центральний Європейський університет (м. Будапешт, Угорщина).  

В 2017 році в університеті працювали 2 захисні спеціалізовані вчені 

ради:  

Д 05.854.03 по захисту кандидатських та докторських дисертацій за 

спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління національним 
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господарством та 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за 

видами економічної діяльності)  

К.05.854.02 по захисту кандидатських дисертацій за спеціальностями 

05.05.11 – машини і засоби механізації сільськогосподарського виробництва 

та 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, мікробіологічних та 

фармацевтичних виробництв 

Результатом роботи спеціалізованих рад  2017 році стали захист  1-еї 

докторської і 11 кандидатських дисертації, більшість захистів становили 

дисертаційні роботи викладачів нашого університету. Всі з захищених 

здобувачів отримали дипломи кандидатів та докторів наук.  

На факультеті обліку та аудиту 20 та 21 квітня 2017 року відбулась 

Всеукраїнська науково-практична конференція «Облік, аналіз, контроль та 

оподаткування: стан і перспективи розвитку», на якій студенти та викладачі 

заслухали цікаві та змістовні доповіді науковців Вінниці та інших міст України, 

зокрема Житомира, Сум, Львова та Києва. Першим до слова був запрошений 

д.е.н., професор, академік Академії економічних наук України, завідувач кафедри 

обліку і аудиту Житомирського державного технологічного університету Сергій 

Легенчук з темою доповіді «Багатоваріантність в бухгалтерському обліку: 

сучасний стан та напрями розвитку». 

Про діяльність Антимонопольного комітету, захист економічної конкуренції 

на ринку праці доповів голова Вінницького обласного територіального відділення 

Антимонопольного комітету України Микола Слободянюк, представивши 

слухачам статистику правопорушень та поділившись планами на найближче 

майбутнє. Цікавою та неординарною була доповідь он-лайн зі Львова за темою: 

«Проблема розвитку стартапів в Україні» к.е.н., доцента кафедри міжнародного 

підприємництва Інституту економіки і менеджменту Національного університету 

«Львівська політехніка» Ірини Литвин. 

На конференції також прозвучали доповіді д.е.н., доцента кафедри 

економічної безпеки, публічного управління та адміністрування Житомирського 

державного технологічного університету Димитрія Грицишена «Розвиток 
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бухгалтерського обліку та нові економічні концепції і теорії», к.е.н., професора, 

завідувача кафедри економічного контролю та аудиту Сумського національного 

аграрного університету Миколи Гордієнка «Сутність та необхідність податкового 

адміністрування», к.е.н., професора кафедри фінансів і кредиту Житомирського 

державного технологічного університету Дмитра Деми «Безальтернативність 

перевірок при проведенні державного фінансового контролю», начальника 

Управління північного офісу Державної аудиторської служби у Вінницькій 

області Олени Вахновської «Особливості реформування системи державного 

фінансового контролю в Україні» та голови територіального відділення Союзу 

аудиторів України, директора ТОВ «Аудиторської фірми «Надійність» м. Вінниці 

Надії Манько «Узгодження умов завдання з аудиту».  

Інформативні наукові дослідження допоможуть майбутнім обліковцям та 

аудиторам скласти цілісну картину про світ бухгалтерського обліку, контролю, 

аналізу та оподаткування в Україні та у міжнародному просторі.  

  

Відкриття Всеукраїнської науково-практичної конференції «Облік, аналіз, контроль та 

оподаткування: стан і перспективи розвитку» (20-21 квітня 2017 р.) 

 

22 листопада 2017 року на факультеті обліку та аудиту відбулась I 

Всеукраїнська науково-практична Інтернет-конференція «Проблеми облікового, 

контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління». 

Найважливішою проблематикою конференції було дослідження та обговорення 

проблем облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі 

управління як підприємством, так і на національною економікою. Окрім 

науковців Вінницького національного аграрного університету, у науковому 
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заходів взяли участь представники державних органів, науковці інших вищих 

навчальних закладів, аудиторської компанії. Конференція проводилася у 

сучасному форматі з використанням Інтернет-ресурсів та найновішого 

обладнання. 

У ході конференції обговорювалися актуальні питання, за результатами яких 

було сформовано комплекс відповідних рекомендацій щодо вирішення виявлених в 

процесі дослідження учасниками проблем облікового, контрольного та 

аналітичного забезпечення управління підприємством. 

 

Виступ з науковою доповіддю в он-лайн режимі завідувача Вінницького відділення 

Київського науково-дослідного інституту судових експертиз Криловського В’ячеслава 

Станіславовича на I Всеукраїнській науково-практичній Інтернет-конференції «Проблеми 

облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління» (22 листопада 

2017 р.) 

 

Учасники I Всеукраїнської науково-практичної Інтернет-конференції «Проблеми 

облікового, контрольного та аналітичного забезпечення в системі управління»  

(22 листопада 2017 р.) 

27 квітня 2017 року на факультеті менеджменту та права відбулась 

Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка 
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розвитку агропромислового виробництва». Її учасниками стали науково-

педагогічні працівники, аспіранти, здобувачі Вінницького національного 

аграрного університету, інших навчальних закладів України та зарубіжжя. 

Відкриття конференції ознаменувалось укладанням договору про співпрацю 

між ВНАУ, в особі ректора Віктора Мазура та Вінницькою обласною 

організацією «Союз юристів України», в особі голови Олексія Гончара. Наукова 

спільнота щиро привітала сторони з укладанням цього договору, який сприятиме 

студентській молоді набути практичні навички та уміння у сфері юриспруденції, а 

також розвиватиме співпрацю у науково-дослідному напрямі. 

 
Робота на Міжнародній науково-практичній конференції «Трансформаційна динаміка 

розвитку агропромислового виробництва» 

Щовесни на факультеті менеджменту та права кафедра української та 

іноземних мов гостинно зустрічає науковців-філологів та їхніх вихованців з усіх 

куточків нашої України. 20 квітня 2017 року відбулася Всеукраїнська науково-

практична інтернет-конференція викладачів і студентів "Мова, культура та освіта" 

кафедри української та іноземних мов факультету менеджменту та права ВНАУ, у 

якій взяли участь представники 13 вищих навчальних закладів України. 

 
Робота на Всеукраїнській науково-практичній інтернет-конференції викладачів і студентів 

"Мова, культура та освіта" 

У Міжнародній науково-практичної інтернет-конференції “Інноваційні 

технології виробництва та переробки тваринницької продукції”, яка проходила у 
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Вінницькому національному аграрному університеті 12 грудня 2017 року 

прийняло участь 167 чоловік, у Міжнародній науково-практичній конференції 

«Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки виробництва та переробки 

продукції тваринництва» 202 чоловіка. 

  

  

  

 

Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки 

виробництва та переробки продукції тваринництва» 
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Віварій для проведення досліджень 

 

На факультеті проводяться науково-методичні семінари, основною 

тематикою яких є обговорення та покращення актуальності тематики курсових і 

дипломних робіт. 
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Не без гордості можна сказати, що Вінницький національний аграрний 

університет, створивши відмінну базу для навчання майбутніх науковців в 

аспірантурі, широко 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. 

                         

                                 Міжкафедральний семінар                
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За  2017 р. захищено 1 кандидатську дисертацію на тему: «Обґрунтування 

технологічної схеми та конструктивної реалізації вібраційного подрібнення 

сировини спиртового виробництва» Купчуком  І.М., асистентом кафедри 

загальнотехнічних дисциплін та охорони праці дисциплін. Захист відбувся 

19.05.17 за спеціальністю 05.18.12 – процеси та обладнання харчових, 

мікробіологічних та фармацевтичних виробництв. 

Підвищення кваліфікації за кордоном пройшли 9 викладачів: 

Бандура В.М., Рубаненко О.О., Швець Л.М., Моторна О.О., Токарчук О.А., 

Яропуд В.М., Труханська О.О. – Лодзь, Польща (Lodz, Poland,) 
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Твердохліб І.В., Полєвода Ю.А.  – Новий Сонч, Польща (Nowy Sacz, Poland,) на 

підприємствах та в навчальних закладах навчально-науково-виробничого комплексу 

«Всеукраїнський науково-навчальний консорціум» пройшли 4 викладача: Токарчук О.А., 

Журенко Ю.І., Кондратюк Д.Г.Грицун А.В. 

Викладачами факультету  у 2017 році проводились наукові дослідженя за 

кошти державного бюджету, з такої тематики: «Розроблення промислових 

моделей та обґрунтування робочих режимів тепломасообмінного обладнання з 

вібраційним інтенсифікатором процесів сушіння та екстрагування».  

Науковці факультету мають плідні зв'язки з провідними підприємствами 

Вінниччини  (ПрАТ «Брацлав», ВАТ «Калинівське» РП «АГРОМАШ») та 

України (ПрАТ «Будгідравліка», ПрАТ «Гідросила АПМ») та ін. Розроблені 

науковцями факультету пропозиції щодо удосконалення конструкції та технології 

виготовлення дозволило зазначеним підприємствам підвищити їх 
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енергоефективність. Ряд розробок отримали високу оцінку підприємців та були 

впровадженні у виробництво. За участю студентів, Івацко Михайла та Гречко 

Романа, вузол гідростатичних підшипників насоса PVC 1.85 (виробник ПрАТ 

«Гідросила АПМ») дозволив значно підвищити показники якості. Дослідний 

зразок насоса пройшов випробування на фірмі «Parker» Великобританія, після 

чого підприємство розпочало серійний випуск насосів. 

Вагомими показниками наукової роботи є здобуття та реєстрація об’єктів 

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

з головних рейтингових показників наукової діяльності факультету. За останній 

рік отримано 57 патентів на винаходи, корисні моделі і подано 22 заявки.  

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

національного аграрного університету 23-25 травня відбулася міжнародна 

наукова-технічна конференція «Розвиток земельних відносин та організаційно-

економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу», 

яка є унікальною для України і має за мету об’єднати зусилля науковців та 

практиків на ниві формування наукових, прикладних, законодавчих засад 

розвитку земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне 

забезпечення агропромислового комплексу. Факультет механізації сільського 

господарства забезпечив роботу секції і прийняв активну участь у роботі 

круглого столу, який діяв в рамках конференції. 

З 20 жовтня 2017 року у Вінницькому національному аграрному 

університеті проходить стажування за навчальними програмами з впровадження 

ресурсоефективного та чистого виробництва в промисловості, сфері послуг та 

аграрного виробництва (за методикою ЮНІДО). Студенти магістратури 

спеціальності 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка 

факультету механізації сільського господарства мали змогу ознайомитися з 

методиками збору, фіксації та обробки даних, необхідних для розробки технічних 

рішень для підвищення ресурсоенергоефективності технологічних та супровідних 

процесів агарного виробництва.  

А також проведено навчально-методичний семінар на якому було визначено 

коло інтересів викладачів і студентів, що дало змогу скорегували  Програму 
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тренінгів (експрес курсу) по впровадженню на підприємстві практики 

ресурсоефективного і більш чистого виробництва (РЕЧП), таким чином щоб було 

цікаво і корисно, і викладачам і студентам.  

По завершенню стажування учасникам надані іменні сертифікати. Кращі 

стажери будуть залучатися Центром до реалізації проектів  на підприємствах 

України на оплатній основі в якості технічних експертів Центру та матимуть 

можливість отримати сертифікат Національного експерта ЮНІДО.  
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Також укладено договір про співпрацю з Центром ресурсоефективного і 

чистого виробництва (м. Київ) і Вінницьким національним аграрний 

університетом.  

У 2017 році на факультеті проведено 5 наукових конференції: 1 мала статус 

міжнародної, 2 всеукраїнських, 1 внутрівузівська. 

 

Всеукраїнська науково-технічна конференція «Сучасні аспекти розвитку техніки, 

енергетики та транспорту в АПК» 

 

23-24 березня 2017 року відбулась Всеукраїнська науково-технічна 

конференція «Сучасні аспекти розвитку техніки, енергетики та транспорту в 

АПК», яка була присвячена актуальним проблемам розвитку енергоощадних 

технологій в АПК, застосуванню сучасного обладнання в харчовій галузі та 

впровадженню інноваційних ідей в транспортні технології.  
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В роботі конференції прийняли участь 60 осіб, більше 10 навчальних вищих 

навчальних закладів і наукових установ, зокрема Національний науковий центр 

«Інститут механізації та електрифікації сільського господарства», Харківський  

державний університет харчування і торгівлі, Вінницький національний 

технічний університет, Таврійський агротехнологічний університет, Інститут 

технічної теплофізики НАН України, Національний технічний університет 

України «Київський політехнічний інститут», Подільський державний аграрно-

технічний університет, Науковий парк Київського національного економічного 

університету імені Вадима Гетьмана та інші. На пленарному засіданні були 

представлені 24 доповіді з них 4 онлайн, інші доповіді були заслухані на 

секційних засіданнях. Найкращі доповіді були рекомендовані до оформлення 

згідно вимог журналу «Техніка, енергетика та транспорт в АПК» і опублікування. 

28-30 листопада була проведена Всеукраїнська науково-технічна 

конференція «Сучасні проблеми виробництва, переробки сільськогосподарської 

продукції, машинобудування та енергетичних систем АПК»! Науковці в своїх 

доповідях звернули увагу на актуальні проблеми розвитку енергоощадних 

технологій в АПК, застосування сучасного обладнання в харчовій галузі та 

впровадження інноваційних ідей в транспортні технології та машинобудування. З 

вітальним словом до гостей звернулась в.о. проректора з науково-педагогічної та 

навчальної роботи Ольга Вікторівна Дармограй, і наголосила на важливості 

проведення таких заходів і побажала плідної роботи! 

http://www.ela.kpi.ua/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%22%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%22&value_lang=uk
http://www.ela.kpi.ua/browse?type=author&value=%D0%9D%D0%B0%D1%86%D1%96%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%83%D0%BD%D1%96%D0%B2%D0%B5%D1%80%D1%81%D0%B8%D1%82%D0%B5%D1%82+%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B8+%22%D0%9A%D0%B8%D1%97%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9+%D1%96%D0%BD%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%82%D1%83%D1%82%22&value_lang=uk
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Професорсько-викладацький колектив факультету видав 24 наукову роботу 

у міжнародних виданнях та за кордоном. У виданнях України опубліковано  139 

фахових статей, 74 тези доповідей на наукових конференціях.  

На факультеті функціонувало 36 наукових студентських гуртків, у яких 

брало участь 154 студенти. За результатами їх роботи було опубліковано 19 

наукових публікацій. Студенти виступили з доповідями на 2 всеукраїнських 

конференціях. 

   

Студенти ф-ту механізації с/г  
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Робота наукових гуртків 

На кафедрі електротехнічних систем, технологій та автоматизації в АПК діє 

науково-практичний гурток «Електрифікація і автоматизація в АПК» під 

керівництвом доцента Рубаненко Олени Олександрівни в аудиторії 3214. 

Студенти працюють над створенням нових і вдосконаленням існуючих 

лабораторних стендів, вчаться паяти, розробляти електричні схеми стендів, 

ознайомлюються з різними сучасними комп’ютерними програмами, що 

використовуються в енергетиці та інше. З результатами власних досліджень і 

напрацювань студенти мають змогу виступити на щорічних всеукраїнських 

конференціях, які проводяться на кафедрі. 
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НДГ «Агрономічне», що входить до складу консорціуму ВНАУ як 

господарство з повним циклом аграрного виробництва, стало справжньою 

науковою і виробничою базою університету. У 2017 році у НДГ «Агрономічне» 

пройшли навчальну, виробничу та наукову практику більше 70 студентів, за 

матеріалами виконано понад 12 дипломних та магістерських робіт. 
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Кафедри активно співпрацюють з передовими підприємствами Вінницької 

області знаними і за її межами, такими як ПП «ENEXT», «Проавтоматика»,  ТОВ 

«Аграна Фрут Україна», «Кернел», «Миронівські хлібопродукти» та ін. 

 

Екскурсія на підприємство, що експлуатують сільськогосподарську техніку 

2 листопада 2017 року магістри факультету механізації сільського 

господарства за участі викладачів кафедри "Експлуатації машинно-тракторного 

парку та технічного сервісу" відвідали  Вінницьку філію компанії ООО "РДО 

Україна", яка нещодавно відкрила нове офісне приміщення за адресою м. 

Вінниця, Житомирське шосе, 6. Компанія ООО "РДО Україна" – офіційним 

дилером сільськогосподарської техніки John Deere у Вінницькій, Житомирській та 

Черкаській областях і є продовженням в Україні всесвітньо відомої американської 

компанії RDO Equipment Co. Метою проведеного заходу було ознайомлення 

студентів з новим дилерським центром, його структурою, сільськогосподарською 

технікою і ремонтом. Також сервісні спеціалісти ТОВ "РДО Україна" надали 

інформацію щодо забезпечення "партнерів" високоякісним технічним сервісом, 

оригінальними запасними частинами, послугами FarmSight та 

сільськогосподарською технікою John Deere, Fantini, Merlo та інших брендів. У 

заході прийняли участь студенти 5-го курсу ОКР "Магістр" 1-го та 2-го року 

навчання факультету механізації сільського господарства та викладачі кафедри 

Середа Л.П., Паладійчук Ю.Б., Холодюк О.В. Викладачі кафедри "ЕМТП та ТС" і 

студенти дякують регіональному директору ООО "РДО Україна" 

Красносельському Василю Михайловичу за надану можливість та цікаву 

презентацію нового центру. 
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Викладачі кафедри електротехнічних систем, технологій та автоматизації в 

АПК Стаднік Микола Іванович та Рубаненко Олена Олександрівна відвідали 

ферму ВРХ орієнтовно на 1300 голів ВРХ і 200 телят в Краснопілці. 

Ознайомились з роботою ферми, енергетичним обладнанням і автоматикою, що 

використовуються для обслуговування ферми: горизонтальними і похилими 

скрепковими конвеєрами, бойлерами, холодильниками, компресорними 

установками, щитами керуванням технологічними процесами, доїльними 
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станціями, системами обліку надою молока та ідентифікацією корів. Хочеться 

відмітити, що на фермі вже широко впроваджуються енергоощадні технології, 

зокрема використовується скрізь LED-освітлення, сучасне обладнання зберігання 

молока і т.д.  

На фермі працює  прекрасний персонал, який дійсно вболіває за свою 

справу, відкритий до інновацій і готовий експериментувати і впроваджувати нові 

технології ресурсоеффективного і чистого виробництва, не проти співпрацювати і 

прислухатись до порад науковців з метою оптимізації використання водних і 

енергетичних ресурсів, продовження терміну експлуатації електрообладнання і 

безперечно є ентузіастами. Можливість для впровадження інноваційних підходів 

дає досить сучасне обладнання, що використовується, як українського так і 

іноземного виробництва, але існує ряд проблем пов’язаних з неоптимальним 

споживанням води, тепла і електроенергії. Інтегрування нового обладнання у 

виробництво молока вимагає якісного електропостачання, створення кращих умов 

перебування ВРХ на фермі, що можливе лише при безперебійній роботі 

електродвигунів і правильно налаштованій автоматиці. 

 

 

Найбільшою гордістю ВНАУ є аспіранти – представники аграрної еліти 

України, надія і слава працелюбного українського народу.  
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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 

 

Відповідно до ліцензованих спеціальностей 07.09.2017 року було 

зараховано на навчання до аспірантури ВНАУ 30 осіб. 

Не зайвим буде відмітити, що в аспірантурі ВНАУ стався справжній 

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

сьогодні – 130. Окрім цих  майбутніх вчених  аграрної науки, маємо 7 здобувачів 

наукового ступеня кандидата наук і 3 здобувача наукового ступеню доктора наук. 

Зверніть увагу, що в  нинішньому році 2 аспіранти Андрусенко Н.В. і Редько М.С. 

та здобувач Руткевич В.С. захистили кандидатські дисертації до закінчення 

терміну навчання в аспірантурі та  11 аспірантів і здобувачів успішно захистили 

кандидатські дисертації та 1 докторська дисертація, після закінчення терміну 

навчання та 3 аспірантам запланований основний захист 27-28.12.2017 року. У 

2017 році відділ аспірантури і докторантури випускає   41 аспіранта. 
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30 травня 2017 року Вченою радою Вінницького національного аграрного 

університету було затверджено навчальні плани на 2016 – 2017 н.р. підготовки 

здобувачів вищої освіти третього освітньо-наукового рівня за всіма 

ліцензованими спеціальностями.  
  

Затвердження тем кандидатських дисертацій аспірантам першого року навчання на Вченій 

раді ВНАУ,4 жовтня 2017 року 

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.  

Вступна кампанія до аспірантури у 2017 році. 

ВНАУ - найпопулярніший для цьогорічних абітурієнтів. 

На тлі загальнонаціонального скорочення місць державного замовлення, 

Вінницький національний аграрний університет не зазнав скорочень обсягу 

державного замовлення, а навпаки, суттєво збільшив кількість місць, що 

фінансуються з державного бюджету – 23, найбільше серед ВНЗ м. Вінниці.  

Цього року вступники, виявивши бажання вступати до аспірантури ВНАУ, 

подали 64 заяви на денну та заочну форми навчання. Загальні тенденції 

залишаються незмінними впродовж багатьох років. Найчастіше вступники ВНАУ 

обирають економіку, агрономію, галузеве машинобудування, ветеринарну гігієну, 

санітарію і експертизу та окремі сільськогосподарські спеціальності. 

З 1 по 31 липня 2017 року у Вінницькому національному аграрному 

університеті тривала вступна кампанія до аспірантури. Вже другий рік поспіль 

прийом відбувається згідно нових вимог та правил. 
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Після прийому документів, із 10 серпня по 10 вересня 2017 року 

проводились вступні іспити з іноземної мови та зі спеціальності. Списки 

вступників до аспірантури, яких зарахували на державні місця у ВНАУ, 

оприлюднили 15 вересня 2017 року.  

Тепер, коли бурхливо йде процес оновлення вищої освіти, особлива увага 

повинна приділятися якості кадрового складу науково-педагогічних працівників 

вищих навчальних закладів. 

Творчий потенціал колективу ВНАУ і здатність його йти в ногу з часом 

напряму залежить від професіоналізму і високих моральних якостей людей, які 

працюють в ньому. Це висловлювання особливо справедливе щодо науково- 

педагогічних кадрів, які прагнуть навчатись в аспірантурі та докторантурі, й 

таким шляхом підвищувати свій рівень науково-методичної підготовки та 

педагогічноїмайстерності. 

Прийом документів для вступу до аспірантури ВНАУ 
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Вступні іспити до аспірантури за участю ректора ВНАУ Мазура В.А., 

28.08. – 04.09.2017 р. 

Упродовж 16-24 листопада 2017 року в Вінницькому національному 

аграрному університеті відбувалася осіння атестація аспірантів, докторантів і 

здобувачів. Поступово зростає кількість науковців, що мають публікації у 

виданнях, які включені до міжнародних наукометричних баз Scopus i Web of 

Science. Значна частина аспірантів має міжнародні сертифікати, які засвідчують 

участь у міжнародних науково-практичних конференціях. 

За підсумками атестації прийняті рішення про продовження терміну 

навчання й переведення аспірантів, докторантів і здобувачів на наступний рік 

навчання. 
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Осіння атестація аспірантів, докторантів та здобувачів за 2016-2017 навчальний рік 

Ключовою проблемою визначення рівня знань аспірантів під час 

проведення екзаменів та заліків є критерії оцінок. При цьому відділ аспірантури і 

докторантури з листопада 2017 року перейшов на електронну систему оцінювання 
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знань внутрішньою системою Сократ, така система уникає корупційної складової, 

адже в оцінюванні знань аспірантів задіяна незаангажована система Сократ, а не 

людина. 

За результатами зимової заліково-екзаменаційної сесії аспірантів успішність 

склала 89%, якість – 83,6%. 9 аспірантів мають заборгованість по 1-2 

дисциплінам. 

Приємно бачити молодих науковців, які бажають працювати на науковій 

ниві. Не викликає сумніву, що однією з дієвих форм підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників ВНАУ є навчання в аспірантурі та захист 

дисертації. 

  

  

Здача кандидатського іспиту зі спеціальності 05.03.05 – процеси та машини обробки 

тиском за участі д.т.н., професора ВНТУ Огороднікова В.А., 8.11.2017 р. 
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Здача заліково-екзаменаційної сесії аспірантами Вінницького національного аграрного 

університету 

 

3-6 квітня 2017 року в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури              

Гончарук Т.В. взяла участь у дискусійній панелі факультетських кураторських 

годин ВНАУ на тему: «Особливості навчання та проходження стажування у 

вищих навчальних закладах США та країн Європи» 
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Учасники дискусійної панелі загальнофакультетських кураторських годин, 

3-6 квітня 2017 року 

 

7 квітня 2017 року, на базі Інституту кормів та сільського господарства 

Поділля НААН, відбувся семінар на тему: «Фонди ЄС: можливості фінансування 

індивідуальної мобільності молодих науковців та докторантів». 

Організаторами заходу стала Центральноєвропейська Академія Навчань та 

Сертифікації (CEASC) у співпраці з Університетом Суспільних наук (UNS), м. 

Лодзь, Польща. 

Спікером зустрічі виступив президент Фундації CEASC, консультант із 

написання проектів до Європейських структурних фондів, фахівець з 

євроінтеграції - Микола Смолінський. 

Молоді науковці та докторанти, під час тренінгу, ознайомилися з 

особливостями розробки проектних ідей та підготовки проектних пропозицій для 

залучення фінансування проектів від фондів ЄС та донорів, що присутні в 

Україні. 
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Активізація та стимулювання успішної грантової діяльності тимчасових 

наукових та творчих колективів, викладачів, студентів, аспірантів і структурних 

підрозділів ВНАУ дасть змогу отримати кошти на розвиток наукової діяльності 

університету. 

Науковці ВНАУ відвідали семінар по написанню грантових проектів 

 

З 18-28 квітня 2017 року в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури, 

учений секретар університету, к.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту та 

адміністративного менеджменту та альтернативних джерел енергії Гончарук 

Тетяна Вікторівна та к.е.н., доцент кафедри економіки, помічник ректора 

Гончарук Інна Вікторівна пройшли закордонне науково-педагогічне стажування 

на тему:  «Організація навчального процесу, інноваційні методи та технології 

навчання: досвід Міжнародного університету Шиллера» м. Париж, Франція. 

Програма стажування: 

Модуль 1. Організація навчання, програми та напрями підготовки студентів 

в Міжнародному університеті Шиллера.  

Модуль 2. Інноваційні методи навчання: інтеграція передових технологій, 

наукових досягнень та практичного досвіду. 

Модуль 3. Інтернаціоналізація навчального процесу та підготовка фахівців 

світового рівня: унікальний досвід Міжнародного університету Шиллера. 
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Гончарук Т.В. на лекції з дисципліни «American foreign policy» у Міжнародному університеті 

Шиллера» м. Париж, Французька Республіка 
 

За організації Центру підвищення кваліфікації, післядипломної освіти та 

дорадництва згідно затвердженого графіку з 10 по 16 травня 2017 року для 

працівників Вінницького НАУ та Технологічно-промислового коледжу ВНАУ на 

базі Вінницького національного агарного університету було проведено навчання з 

питань охорони праці. До викладання лекційного матеріалу були залучені 

викладачі Управління Держпраці у Вінницькій області (О.Д. Ковель, О.В. 

Морквишен) та ВНАУ (І.В. Твердохліб).  

17 травня 2017 року комісія у складі першого заступника начальника 

Управління Держпраці у Вінницькій області В.А. Боковця, начальника відділу 

нагляду в машинобудуванні та енергетиці О.Д. Ковеля та заступника начальника 

відділу нагляду у будівництві, котлонагляді, на транспорті та зв’язку О.В. 
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Морквишена провела перевірку знань законодавства України з питань охорони 

праці та Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 

40.1-1.21-98) працівників та посадових осіб. 

Всі слухачі виявили високий рівень знань і були допущені до виконання 

робіт підвищеної небезпеки. 

Після засідання комісії фахівці Держпраці провели інформаційно-

консультативний семінар, у ході якого зупинились на стані виробничого 

травматизму у соціально-культурній сфері та причинах нещасних випадків на 

виробництві. 

          Окрему увагу було приділено організації роботи служби охорони праці, 

проведенню інструктажів працівників та допуску їх до самостійної роботи, 

дотриманню інструкцій з охорони праці щодо безпечного виконання робіт, 

організаційним та технічним заходам, якими досягається безпека робіт в 

електроустановках, своєчасному проведенню опосвідчення стану безпеки 

електроустановок. 

17 травня 2017 року в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури               

Гончарук Т.В. успішно склала іспит із перевірки знань та отримала посвідчення 

про перевірку знань з питань охорони праці № 151/5.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Слухачі проходять перевірку знань законодавства України з питань охорони праці та 

Правил безпечної експлуатації електроустановок споживачів (НПАОП 40.1-1.21-98) 

працівників та посадових осіб. 
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20 травня 2017 року на головній спортивній арені країни – НСК 

«Олімпійський» у м. Києві відбувся командний чемпіонат України з однієї з 

найбільш видовищнішої легкоатлетичної дисципліни – естафетного бігу на 

дистанції 4х800 м серед дорослих, в якому взяли участь та перемогли аспірантки 

третього року денної форми навчання факультету менеджменту та права 

Лавренюк Олена та Коломієць Христина. 

Абсолютним чемпіоном з естафетного бігу 4х800 м серед дорослих стала 

жіноча збірна Вінницької області (результат 9:14.21 хв.). Другу сходинку посіла 

команда Черкаської області (результат – 9:19.33 хв.), а на третьому місці 

опинилась збірна команда Миколаївської області (результат – 10:27.12 хв.). 

  

Передача естафетної палички і нагородження переможців у Чемпіонаті України з 

естафетного бігу 4х800 м, 20.05.2017 р. НСК «Олімпійський» 
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23-25 травня 2017 року на базі Вінницького національного аграрного 

університету відбулась Міжнародна науково-технічна конференція «Розвиток 

земельних відносин та організаційно-економічне, правове, технологічне 

забезпечення агропромислового комплексу України», в якій організаторами та 

учасниками стали відділ аспірантури і докторантури та аспіранти ВНАУ. 

 

 

Аспіранти та працівники відділу аспірантури і докторантури ВНАУ на пленарному 
засіданні Міжнародної науково-технічної конференції 

Аспіранти ВНАУ разом з президентом університету Г.М. Калетніком на Міжнародній 

науково-технічній конференції, 24.05.2017 р. 
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Учасники Міжнародної науково-технічної конференції «Розвиток земельних відносин та 

організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу 

України» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Делегація від ВНАУ в НУХТ  під час регіональної наради-семінару з питань організації і 

проведення прийому вступників у 2017 р. 

 

6 червня 2017 року представник від відділу аспірантури і докторантури в 

приймальній комісії ВНАУ фахівець 1 категорії приймальної комісії центру 

довузівської підготовки, прийому на навчання та виховної роботи Ю.Є. Шклярук 

взяла участь у регіональній нараді-семінарі на тему «Зміни до Умов прийому на 
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навчання до вищих навчальних закладів України в 2017 році», яка відбулася на 

базі Національного університету харчових технологій. Мета заходу - організація і 

проведення прийому вступників у 2017 році. 

11 серпня 2017 року керівництво університету висловило та вручило подяки 

та премії аспірантам і працівникам відділу аспірантури і докторантури за активну 

участь, професійність, відповідальність, ініціативність у роботі приймальної 

комісії та особистий внесок у зміцненні позитивного іміджу університету під час 

вступної кампанії 2017 року. 
   

Преміювання аспірантів і працівників відділу аспірантури і докторантури під час 

вступної кампанії 2017 року 
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Нагородження керівництвом ВНАУ аспірантів за результативну роботу у вступній кампанії 

2017 року 

 

29 вересня 2017 року в музично-драматичному театрі ім. М.К. Садовського 

відбувся святковий концерт та нагородження працівників освіти за їх сумлінну, 

творчу працю, особистий внесок у справу навчання і виховання підростаючого 

покоління та з нагоди професійного свята. У святковій залі для нагородження 

зібрали найкращих із кращих педагогів нашої області. Високу оцінку професійної 

діяльності та почесні нагороди отримали і представники нашої великої 

університетської родини – заступник директора з виробничої роботи 

Технологічно-промислового коледжу Вінницького національного аграрного 

університету Ольга Шуляк та в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури 

Тетяна Гончарук. Директор коледжу Руслан Будяк отримав сертифікат на 

отримання гранту в сумі 20 000 грн. за ІІ місце в рамках реалізації обласної 

Програми «Розвитку інформаційних та інноваційних технологій в закладах освіти 

області на 2016-2020 роки». Тема проекту «Мобільна лабораторія по створенню 

електронних посібників та фахових відеотренажерів». Очолював делегацію 

Вінницького національного аграрного університету ректор Віктор Мазур. Віктор 

Анатолійович відзначив, що пишається здобутками колективу університету та 

його структурних підрозділів. 
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День працівників освіти, 29.09.2017 р. 
 

3 жовтня 2017 року відділ аспірантури і докторантури взяв участь у 

святкування 35-річчя Вінницького національного аграрного університету, де 

представляв свої здобутки на науковій ниві серед структурних підрозділів 

університету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Аспіранти, докторанти та здобувачі на святкуванні 35-річчя ВНАУ, 3.10.2017 р. 
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Представлення відділу аспірантури і докторантури під час святкування  35-річчя 
ВНАУ 
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Вручення керівництвом університету сертифікату про занесення на дошку пошани в.о. 

завідувача відділу аспірантури і докторантури Гончарук Т.В., 4 жовтня 2017 рік. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8 грудня 2017 року на базі Хмельницького національного університету 

відбулась регіональна нарада-семінар Міністерства освіти і науки України з 

питань організації і проведення прийому вступників у 2018 році до закладів вищої 

освіти та наукових установ, що здійснюють підготовку за освітньо-

кваліфікаційним рівнем молодшого спеціаліста та освітніми ступенями бакалавра, 

магістра та доктора філософії усіх форм власності та сфери управління для 

Вінницької, Хмельницької, Чернівецької та Тернопільської областей, в якій взяла 

участь в.о. завідувача відділу аспірантури і докторантури Гончарук Т.В. 
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Регіональна нарада-семінар з метою підготовки до проведення 

вступної кампанії 2018 року 

 

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.  

Ми пишаємося нашими вченими і робимо все, щоб підтримувати та 

розвивати наукові традиції ВНАУ! 
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4. НАВЧАЛЬНО-НАУКОВО-ВИРОБНИЧИЙ КОМПЛЕКС 

«ВСЕУКРАЇНСЬКИЙ НАУКОВО-НАВЧАЛЬНИЙ  КОНСОРЦІУМ» 

Обов’язковим атрибутом інноваційного розвитку економіки є поєднання 

наукової, освітньої та виробничої сфери. Це зумовлює необхідність тісного 

зв’язку провідних навчальних закладів та науково-дослідних центрів із 

виробництвом, що базується на нових організаційних принципах – мережевих 

структурах, які об'єднували раніше ізольовані осередки інноваційної діяльності в 

університетах, науково-дослідних центрах, виробничих компаніях, інноваційних 

фірмах, технопаркових структурах.  

Інтеграція науки, освіти та виробництва, яку втілює Консорціум, не тільки 

виступає в якості наслідку виникаючих протиріч в практиці підготовки фахівців, а 

й служить засобом їх вирішення, граючи при цьому роль цементуючого початку в 

процесі становлення і розвитку професійної освіти. 

Стратегія інтегральної освіти, на якій ґрунтується діяльність Консорціуму, 

містить декілька взаємопов’язаних векторів розвитку: 

1) популяризація наукових досліджень з метою інформатизації широких 

вести населення щодо нових технологій та методів у різних галузях економіки та 

для залучення молодого покоління в науково-дослідні процеси. 

З метою виконання даної цілі на базі Консорціуму відбуваються щорічні 

конференції за участю засновників консорціуму та партнерів, які стають 

платформою для обговорення найважливіших проблем сучасної науки.  

Наприкінці травня поточного року прапори десяти країн майоріли над 

головним корпусом Вінницького національного аграрного університету. Свіжий 

науковий вітер дихнув у розкриті вікна актової зали, де зібрались учасники 

Міжнародної науково-технічної 

конференції “Розвиток 

земельних відносин та 

організаційно-економічне, 

правове, технологічне 

забезпечення агропромислового 
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комплексу України”. Цю надзвичайно актуальну тему на конференції 

обговорювали більше 400 науковців, академіків і членів-кореспондентів НААН 

України, державних діячів (з них - чотири народних депутати України), 

представники наукових закладів і державних установ з Словаччини, Молдови, 

Фінляндії, США, Азербайджану, Польщі, Грузії, фермери та керівники 

сільгосппідприємств Вінниччини та всієї України. 

Крім того, в рамках проведення конференції до уваги учасників 

представили виставку-продаж засобів органічного землеробства, мікродобрив, 

сучасних систем захисту рослин вітчизняного виробництва п'яти компаній. 

Науковці мали змогу  скуштувати м'ясну та кисломолочну продукцію  

виробництва переробних підприємств Вінниччини, відвідати майстер-клас 

із чайної та кавової церемонії і ближче познайомитися із особливостями життя 

ВНАУ, оглянувши виставки наукових робіт працівників і студентів.  

Завершальним етапом проведення пленарного засідання конференції  було 

оголошення рішення Вченої ради Консорціуму про присвоєння наукових ступенів 

Почесного доктора наук Петеру Бєліку – президентові Вишеградської Асоціації 

університетів, ректорам європейських університетів Яні Мойжишовій та 

Рудольфу Кропилу з врученням мантій почесних докторів ВНАУ, дипломів, книг 

про університет та подарунків із логотипом університету. 
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Науковці Вінницького національного аграрного університету, засновника 

Всеукраїнського науково-навчального 

консорціуму, на чолі з президентом 

Консорціуму, академіком НААН, 

доктором економічних наук, професором 

Калетніком Г.М., 20 грудня 2017 року 

приймали активну участь у Міжнародній 

науково-практичній конференції 

"Інноваційний розвиток харчової індустрії". Забезпечення сталого розвитку, 

збереження ринку реалізації якісної харчової продукції вітчизняного 

виробництва, створення сучасної матеріальної науково-дослідної, виробничої 

бази харчової індустрії - першочергові питання конференції. Наукова дискусія 

зібрала академіків НААН України, керівників асоціацій виробників харчових 

продуктів, викладачів вишів у залі Інституту продовольчих ресурсів НААН 

України, співзасновника Консорціуму. 

2) формування тісного взаємозв’язку між теоретичним та практичним 

навчанням.  

Багаторічний досвід підготовки фахівців аграрного профілю у вищій школі 

засвідчує виключну роль практичної зорієнтованості навчального процесу, 

зокрема проходження практик на виробництві, для ефективного формування 

професійної компетентності майбутнього аграрія. 

Концепція інтегрованої освіти передбачає одночасне просторове і часове 

поєднання навчання у навчальному закладі, стажування на підприємствах та 
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науково-дослідну роботу в дослідних господарствах. Згідно з даним принципом 

навчання, студенти під час стажування на підприємствах, науково-дослідних 

господарствах виконують індивідуальні завдання, складають кваліфікаційні 

іспити, а фахівці й науковці, що працюють на підприємствах, беруть активну 

участь у формуванні переліку дисциплін та змісту і структури навчальних 

програм у ВНЗ. 

За такого підходу, провідна мета діяльності аграрного вищого навчального 

закладу - створення професійно-педагогічної інфраструктури, яка сприяла б 

формуванню 

висококваліфікованого фахівця-

аграрія з низкою компетенцій, що 

представляють собою синтез 

професійних та загальнолюдських 

знань, умінь, навичок і 

особистісних якостей з метою  

забезпечення ефективності і 

продуктивності виконання суб'єктом, в межах професійної діяльності, своїх 

функцій.  

 Вивчивши міжнародний досвід, Вінницький національний аграрний 

університет визначив такі пріоритети розвитку: 

 Перехід на систему інтегрованої освіти шляхом поєднання освіти, науки 

та виробництва 

 Створення навчальних фермерських господарств та навчальних 

особистих господарств господарства  як 

реальні моделі розвитку основних 

організаційно-економічних формувань 

АПК. Наступними інституційними 

кроками були наступні: 

1. Виділення з площ науково-

дослідних земель ДГ «Агрономічне» 210 
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га для проведення пілотного проекту з науково-навчальної-виробничої роботи 

2. Сформовано студентські колективи з представників різних факультетів, 

які розробляли власні проекти 

3. Основними вимогами до проектів були наступні: використання сучасних 

наукоємних технологій, вітчизняного насіння, ефективних систем внесення 

мінеральних добрив та захисту рослин 

4. Проведення конкурсу бізнес-проектів з ведення навчально-науково-

виробничої діяльності. На конкурс представлено понад 200 проектів, які пройшли 

попередній відбір на факультетах 

5. Визначення 7 кращих проектів на основі критеріїв  науковості та оцінки 

фахової підготовки учасників проекту   

Студенти, які поєднують навчальний процес з науково-дослідною діяльністю, 

повинні навчатися за індивідуальними програмами, що і було впроваджено в 

університеті, забезпечуючи вільне відвідування занять на весь період перебування 

у навчальних фермах і особистих господарствах.  

3) Формування нової ролі науково-педагогічних працівників в системі 

освіти. Трансформація професійної освіти вимагає серйозної переорієнтації усіх 

складових педагогічного процесу. Це стосується і науково-педагогічних 

працівників. Роль викладача 

поступово набуває рис 

наставника, консультанта. З 

метою підвищення їх наукової 

кваліфікації в університеті 

широко застосовується практика 

наукового стажування в науково-

дослідних та науково-виробничих 

підрозділах Консорціуму, а також наукове стажування за кордоном. В 

університеті не виникло проблем з формування навчально-виробничої бази, 

оскільки структурні підрозділи університетів-членів Консорціуму дозволяють 

всім викладачам університету різних галузей знань пройти наукове стажування.  
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Протягом 2017 року у структурних підрозділах Консорціуму пройшли 

стажування 37 викладачів Вінницького національного аграрного університету. 

Протягом стажування для науково-педагогічних працівників надається 

можливість оновлення та розширення знань, формування нових професійних 

компетентностей в науково-дослідній та 

організаційно-управлінській 

діяльності.  Крім того, наукове 

стажування стає базисом для 

засвоєння інноваційних технологій, 

форм, методів та засобів навчання, 

набуття досвіду формування змісту 

навчання з урахуванням його 

цільового спрямування. Основним результатами такого типу підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних працівників є розроблення пропозицій щодо 

удосконалення навчально-виховного процесу, впровадження у практику навчання 

кращих досягнень науки, техніки і виробництва, застосування інноваційних 

технологій реалізації змісту навчання, що передбачає його диференціацію, 

індивідуалізацію, запровадження дистанційних, інформаційно-комунікативних 

технологій навчання.  

 

Свідченням високої результативності проведення наукового стажування є 

використання пропозицій науково-педагогічних працівників у науково-

виробничій діяльності підприємств і організацій, на базі яких проходило 

7 

3 

9 
8 

6 

4 4 

2 
3 

2 2 
1 

Агрономічний  Технології 
виробництва та 

переробки 
продукції 

тваринництва 

Механізації 
сільського 

господарства 

Економіки та 
підприємництва 

Обліку та аудиту Менеджменту та 
права 

Кількість викладачів, які пройшли стажування з впровадженням у виробництво результатів стажування 
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підвищення кваліфікації. У звітному році Консорціум отримав від структурних 

підрозділів 14 довідок про впровадження результатів наукового стажування 

викладачів Вінницького національного аграрного університету. 

 

  

  Ґрунтуючись на пріоритетних напрямах розвитку науки і техніки в 

України,  Консорціум займається питаннями створення нових технологій 

транспортування, перетворення та зберігання енергії, впровадження 

енергоефективних, ресурсозбережувальних технологій, освоєння альтернативних 

джерел енергії тощо. У 2017 році кількість завдань науково-дослідних робіт 

державного фінансування становила 85 при обсязі фінансування 20249,12 тис. 

грн.. Поступово зростає кількість підготовлених монографій та підручників, 

опублікованих в структурних підрозділах Консорціуму. 

Тематика дипломних робіт, які виконуються в межах Консорціуму, тісно 

пов’язана із загальнонауковим напрямом діяльності навчально-науково-

виробничого комплексу, має прикладний характер і формується з метою 

вирішення поточних та перспективних проблем агробізнесу для досягнення 

найвищих результатів діяльності.   
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Кількість завдань науково-дослідних робіт державного фінансування 

 

Обсяги державного фінансування науково-дослідних робіт, тис. грн. 
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Кількість виданих монографій та підручників учасниками Консорціуму 

 

Кількість дипломних робіт та проектів студентів, які виконувалися у структурних підрозділах 

Консорціуму (в розрізі факультетів), 2017 р. 

Завдяки підготовці наших студентів в Консорціумі формується лідер 

передової аграрної наукової думки, покращується інвестиційний клімат, 

створюються фірми, які орієнтуються у своїй роботі на нові досягнення науки та 

виробництва, підвищується конкурентоспроможність випускників університету та 
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науковців, які навчаються та досліджують реально необхідні, прикладні 

виробничі завдання. Тісні контакти між викладачами та науковцями Консорціуму 

дозволяють максимально скоротити цикл розробки нових технологій, 

впровадження у виробництво та підготовку кадрів, які мають використовувати 

нові технології, обслуговувати нові технологічні лінії, обладнання, застосовувати 

альтернативні джерела енергії, забезпечувати економічну ефективність і правову 

доцільність управлінських рішень. 
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5. ВІЙСЬКОВА КАФЕДРА 

Навчальний процес на кафедрі військової підготовки забезпечували 19 

викладачів. На кафедрі проходили підготовку 260 

слухачів (134 чоловіки першого року та 126 

чоловік другого року навчання) за п’ятьма 

військово-обліковими спеціальностями: 

- бойове застосування механізованих підрозділів 

   – 119 чоловік; 

- бойове застосування інженерно-саперних підрозділів  –  50 чоловік; 

- бойове застосування підрозділів РХБЗ      –  39 чоловік; 

- організація продовольчого забезпечення    –  25 чоловік; 

- соціальна психологія .      –  27 чоловік. 

На кафедрі в основному проводились 

навчальні 

аудиторні заняття, 

у тому числі: 

лекції, групові 

заняття, семінари, практичні заняття, самостійна 

підготовка під керівництвом викладачів, а також 

заходи блокового та семестрового контролю. 

Прочитано 62 лекції, проведено 4 семінари, 340 групових занять, 88 

практичних занять, 80 самостійних занять під керівництвом викладача та 19 

контрольних занять. 

Практичні заняття проводились 

настройовому плацу та у військовій 

частині А2287 (за попередньою 

домовленістю із командуванням 

військової частини). 

Науково-педагогічні працівники кафедри брали участь у відпрацюванні 

навчальних планів та робочих навчальних планів на кожну військово-облікову 

спеціальність, конспектів всіх видів занять, мультимедійних презентацій занять 
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(крім практичних), навчально-методичних рекомендацій по вивченню змістових 

блоків та складних тем занять, а також у розробці комплектів тестових завдань 

для блокового та семестрового контролю. 

Протягом року науково-педагогічні 

працівники кафедри проводили щоденне 

інформування особового складу (у дні 

проведення занять), організовували проведення 

практичних занять у військових частинах 

Вінницького гарнізону, брали участь у запланованих і позапланових 

засіданнях кафедри, відвідували заняття викладачів кафедри та 

організовували отримання матеріально-технічних засобів від постачальних 

управлінь Міністерства оборони України. 

Крім цього науково-педагогічні працівники кафедри організовували 

підготовку до проведення урочистостей з нагоди 35-ї річниці університету та 

вручення офіцерських погон випускникам кафедри військової підготовки.  

Заплановане навантаження з організаційної роботи виконано у повному 

обсязі, відхилень немає. 

 Протягом семестру науково-педагогічні працівники 

кафедри проводили заходи з патріотичного виховання 

слухачів, тематичні години у взводах (групах), 

відвідування військових частин Вінницького гарнізону та музею Повітряних Сил, 

організовували зустрічні з учасниками АТО, організовували виступ з концертною 

програмою оркестру військової частин 3028 (Калинівка) та 

виступ з авторською піснею учасника АТО. 

Крім цього слухачі кафедри брали участь в  урочистостях з 

нагоди 35-ї річниці університету.  

Заплановане навантаження з виховної 

роботи виконано у повному обсязі, відхилень 

немає. 

Протягом семестру вдалось вдосконалити 
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навчально-матеріальну базу кафедри та підвищити рівень підготовки 

слухачів. 

На кафедрі закуплено та встановлено ще два мультимедійних проектори, 

три ноутбуки та виготовлено стенди з "Військової топографії". Триває підготовка 

до виготовлення стендів зі "Статутів ЗС України" та "Вогневої підготовки". 
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6. ВИХОВНА РОБОТА ТА СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ СТУДЕНТІВ 

У 2017 навчальному році в університеті виховна робота відображала 

декілька основних пріоритетних напрямів: 

– утвердження загальнолюдських та гуманістичних цінностей; 

– створення умов для успадкування студентами духовних надбань 

українського народу, формування патріотичних почуттів; 

– утвердження здорового способу життя, фізичного розвитку; 

– виховання художньо-естетичної, правової, професійної культури; 

– зміцнення ролі органів студентського самоврядування та студентської 

профспілки у створенні позитивного іміджу університету. 

Метою виховного процесу у ВНАУ є формування національної свідомості, 

виховання бережного ставлення до національного багатства країни, до її історії, 

культури, мови, традицій, формування нового покоління фахівців, здатних 

конкурувати на ринку праці України та за її межами, продовжувачів національних 

професійних і наукових традицій. Найвлучніше дану мету охарактеризував 

Григорій Коваль: “Людина в світ зерно нести повинна, як зерно носить людям 

колосок”. 

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)», а також Концепції національно-

патріотичного виховання дітей та молоді, ухваленої рішенням колегії МОН 

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

Організаційно-методичне забезпечення виховного процесу в університеті 

здійснюється у різних формах: 

- розгляд питань виховної роботи на засіданнях ректорату, Вченої ради 

університету і факультетів, центру довузівської підготовки, прийому на навчання 

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

ВНАУ, органів студентського самоврядування, профкому студентів, бібліотеки 

університету; 



126 

 

- планування і звітність виховної роботи в університеті та структурних 

підрозділах; 

- проведення семінарів, «круглих столів», виховних годин, 

інструктивно-методичних зустрічей з кураторами;  

- надання консультацій студентам психологічною, медичною, 

юридичною службами університету та соціальним педагогом; 

- координація роботи студмістечка, розв'язання питань з поселення та 

проживання студентів у гуртожитках; 

- висвітлення матеріалів виховного характеру на шпальтах газети «Мій 

університет», веб-сторінці навчального закладу та у соціальних мережах;  

- співпраця з департаментом освіти і науки Вінницької обласної 

державної адміністрації та Вінницької міської ради, соціальними службами, 

медичними закладами міста тощо. 

На базі зазначених  напрямків виховної роботи ґрунтуються 

загальноуніверситетські й факультетські плани виховної роботи, а також плани 

виховної роботи кураторів академічних груп. 

Вагома частка в організації виховного процесу належить проректору з 

виховної роботи та гуманітарної політики, центру довузівської підготовки, 

прийому на навчання та виховної роботи, центру культури та дозвілля, 

співробітникам студентського містечка, комендантам гуртожитків, студентському 

формуванню з охорони громадського порядку – «Добровільна народна дружина». 

З метою забезпечення національно-патріотичного виховання студентів в 

університеті проводяться заходи, спрямовані на формування національної 

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

української ментальності, виховання бережливого ставлення до національного 

багатства країни, мови, культури, традицій.  

Особливу роль у виховному процесі відіграють кураторські години.  

З ініціативи президента університету у 2017 році було змінено форму 

проведення кураторських годин та запропоновано кожному факультету провести 

загальнофакультетські кураторські години: 
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“Будуйте храм своєї душі” та дискусійний майданчик “Про особливості 

навчання, проходження стажування у вишах США та країн Європи” за участі 

молодих науковців Наталії Пришляк, завідувача відділу аспірантури і 

докторантури Тетяни Гончарук, завідувача кафедри процесів та обладнання 

переробних і харчових виробництв імені професора П.С.Берника Віталія Яновича. 

 

 

«Будуйте храм своєї душі» 

 

          «Андріївські вечорниці»                                     Науковці ВНАУ діляться із студентами 

                                                                                     досвідом стажування у Європі та Америці 

 

«Спочатку було Слово, і Слово було Бог» 

              Дана форма отримала схвальні відгуки, адже відповідно до визначених 

тем, було проведено 12 загальнофакультетських кураторських годин, збільшено 

http://vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/563c13da32f6285ec22575a00045974e/4260effbdbb0d640c2257b09006aff8d?OpenDocument
http://vsau.org/web/vsau/vsau.nsf/563c13da32f6285ec22575a00045974e/4260effbdbb0d640c2257b09006aff8d?OpenDocument
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кількість студентів-учасників до 4 тис. та зведено до мінімуму проведення 

формальних кураторських годин в академічних групах.  

Високу зацікавленість викликала загальноуніверситетська кураторська 

година «Спочатку було Слово, і Слово було Бог» за участю провідних акторів 

обласного академічного музично-драматичного театру ім. М.Садовського. З 

метою збереження національних традицій, звичаїв та обрядів українського народу 

у грудні 2017 року було проведено культурно-мистецький захід «Андріївські 

вечорниці».  

Ефективною формою взаємодії з батьками стали батьківські збори, що 

традиційно проходять у вересні на всіх факультетах за участі проректорів, 

деканів, кураторів, відповідальних за гуртожитки,  які аналізують успішність 

навчання студентів, їх участь в університетському житті, визначають шляхи 

покращення творчого зростання молоді. Позитивному результату у виховному 

процесі, дотриманню правил проживання у гуртожитках та забезпеченню 

покращення побутових умов служать зустрічі зі студентами, які проживають у 

гуртожитках. Так, протягом вересня-жовтня 2017 року проведено 6 таких 

зустрічей за участі керівництва університету, деканів факультетів та керівників 

структурних підрозділів. У зустрічах взяли участь близько 1,5 тисячі студентів.    

У динамічному розвитку університету, зміцненні його позитивного іміджу 

велика роль відведена органам студентського самоврядування: студентській раді 

та студентській профспілці. 

Представники студентського самоврядування та студентської профспілки 

входять до складу Вченої ради університету. З метою тісної взаємодії керівництво  

університету постійно проводить зустрічі із студентським активом.  

Прекрасним стимулом для відмінного навчання та саморозвитку студентів 

стала щорічна Відзнака президента університету «Кращий студент факультету», 

«Кращий студент коледжу», яку двічі на рік отримують студенти, які відмінно 

навчаються та приймають активну участь в житті університету.  
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Вручення Візнаки президента університету, 22 грудня 2017 року 

Протягом 2017 року помітно активізувалась робота Студентської ради 

університету. Ми пишаємось студентським активом університету, які зайняли 

свою особливу  нішу в управлінні навчальним закладом. Саме вони не дозволили 

розікрасти 500 га землі, яку використовує науково-дослідне господарство 

«Агрономічне», створивши студентські науково-фермерські господарства, 

студентський актив доводить окремим «великим землевласникам» СП 

«Іллінецьке», що кошти університету потрібно повертати, а не протягом 10 років 

розвивати ними власний бізнес. І міфи про те, що вони це роблять за дорученням 

керівництва університету, вже давно розвіяні. Бо прямі дискусії зі студентством 

підтверджують, що це їх переконання, яке вони професійно доводять, 

застосовуючи у практичній площині. 

Студентський актив університету бере участь у заходах міського, 

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

виховання студентів університету відбуваються за участі активного студентства.  

За ініціативи студентів в університеті набув широкого поширення 

волонтерський рух у його найбільш традиційних формах: 

- відвідування інтернатів, 

- збір коштів для дітей-сиріт, 

- збір коштів для медичних потреб певних категорій, 

- участь у загальноміських акціях.  

Особливе місце і роль у системі виховної роботи університету займає центр 

культури та дозвілля. Протягом звітного періоду було забезпечено проведення 
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великої кількості культурно-мистецьких заходів, направлених на виховання 

різносторонньої, гармонійної, творчої особистості. 

З 6 по 8 лютого 2017 року у центрі культури та дозвілля відбулись 

загальноуніверситетські кураторські години на тему: «Будуємо храм своєї душі» з 

нагоди відзначення великого релігійного свята на честь 3-ох вселенських вчителів 

- Василя Великого, Григорія Богослова та Іоанна Златоустого.   

 

 

 

 

 

 

 

8 лютого 2017р. колектив університету на загальноуніверситетській кураторській 

годині «Будуємо Храм своєї душі» 

 

14 лютого 2017 року з веселою та романтичною розважальною програмою 

відбулось святкування Дня закоханих у ВНАУ. За традицією свято відбулось у 

їдальні університету, де всі бажаючі пари мали можливість перевірити на міцність 

свої почуття. 

28 лютого 2017 року відбувся випуск магістрів денної форми навчання усіх 

факультетів. На святі випускники дарували щирі слова вдячності керівництву 

університету та викладачам за незабутні роки навчання, а талановите студентство 

подарувало усім присутнім чудові творчі номери.  

 

 

 

 

 

 

 

28 лютого 2017р. керівництво ВНАУ та випускники-магістри 
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6 березня 2017 року талановиті студенти факультету механізації сільського 

господарства – Олег Ковальчук та Вадим Сидоренко привітали учасників свята 

«МІС ТПК – 2017». Також, на свято були запрошені: директор центру культури та 

дозвілля Дар’я  Погребняк та завідувач музичним відділом центру Заслужений 

артист України Валерій Новосад. 

14 березня 2017 року у ВНАУ відбувся щорічний захід вишуканості і грації 

– «Подільський бал». За традицією на бал завітали галантні кавалери та їх чарівні 

дами у бальних та придворних нарядах, а пари-учасники дарували всім незабутні 

миттєвості свята.  

 

 

 

 

 

 

 

Дебютанти та суддівська колегія Подільського балу-2017 

17 березня 2017 року ВНАУ гостинно відкрив двері усім, хто охочий 

познайомитись з одним із кращих навчальних закладів країни. В цей день гостей 

традиційно вітають президент університету Григорій Калетнік та ректор Віктор 

Мазур, з усіма батьками та абітурієнтами спілкуються декани факультетів та 

викладачі, а на сцені діляться своїм талантом кращі творчі колективи, солісти та 

зіркові випускники університету.  

 

 

 

 

 

 

           

Під час Дня відкритих дверей, березень 2017 
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Під час Дня відкритих дверей, березень 2017 

1 квітня 2017 року талановита студентка факультету економіки та 

підприємництва Юлія Гораш отримала 1місце на Всеукраїнському конкурсі 

мистецтв «Музичний олімп». 

5 квітня 2017 року наші талановиті студенти – Ярослав Фурман (факультет 

менеджменту та права) та Юлія Гораш (факультет економіки та підприємництва) 

спробували свої сили у відбірковому турі Всеукраїнського TV-шоу Х-фактор та 

Голос країни. 

 

 

 

 

 

 

 

 

            Учасники кастингів телевізійних проектів: Юлія Гораш та Ярослав Фурман 

 

5 квітня 2017 року  відбувся щорічний конкурс краси і таланту серед 

студенток університету – «Міс ВНАУ - 2017». На святі дівчата вкотре 

продемонстрували свою неповторність, витонченість і таланти. Високоповажна 

суддівська колегія серед 7 красунь обрала найдостойнішу – переможницею стала 

студентка факультету ТВіППТ Анастасія Мартинюк. 
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25 квітня 2017р. Президент ВНАУ Григорій Калетнік, учасниці конкурсу та гості свята 

27 квітня 2017 року відбувся святковий концерт у Федерації профспілок 

області, приурочений до Дня міжнародної солідарності трудящих. Свято провела 

директор центру культури та дозвілля ВНАУ Дар’я Погребняк, а свої творчі 

номери дарували чоловіче тріо «Серця трьох». Однією з приємних подій стало те, 

що колектив центру культури та дозвілля ВНАУ було занесено на Дошку пошани 

ФПО. 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

27 квітня 2017р. Колектив центру культури 

та дозвілля ВНАУ 

8 травня 2017 року всією університетської родиною відзначили 72 річницю 

Перемоги над нацизмом у Європі, День пам’яті та примирення, День Перемоги. 

За традицією зі сцени лунали вітання від керівництва ВНАУ, слова вітань 

мали і ветерани війни, а також талановита молодь університету подарувала всім 

присутнім святковий концерт.  
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8 травня 2017р. учасники урочистостей до Дня Великої Перемоги 

18 травня 2017 року відбулось урочисте святкування 45-ї річниці з Дня 

заснування Народного ансамблю танцю «Ровесник» ТПК ВНАУ. На свято були 

запрошені митці міста і області. Від імені університету колектив ансамблю 

привітали та побажали подальших успіхів, нових звершень та досягнень  

проректор з виховної роботи та гуманітарної політики ВНАУ Любов Спірідонова 

та директор центру культури та дозвілля Дар’я Погребняк. 

 

 

 

 

 

 

 

                                               На ювілеї «Ровесника» 
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25 травня 2017 року Вінницький національний аграрний університет 

гостинно вітав учасників обласного мистецького фестивалю «З любов’ю до 

батьківської землі - 2017». Уже другий рік поспіль понад 130 студентів 

структурних підрозділів ВНАУ та усі бажаючі студенти з інших навчальних 

закладів І-ІІ рівня акредитації, які мають талант, мають змогу взяти участь у 

багатожанровому конкурсі. Призові місця і переможні кубки отримують 

найкращі, а всі інші учасники – ексклюзивні футболки фестивалю та подяки за 

участь у конкурсі. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

25 травня 2017р. Учасники фестивалю «З любов’ю до батьківської  

землі - 2017» 

 

29 та 30 червня 2017 року відбулись урочистості з нагоди випуску 

спеціалістів усіх факультетів. Також, за традицією, усіх випускників їх батьків та 

колектив університету вітали талановиті студенти, що вдосконалюють свою 

майстерність у центрі культури та дозвілля. 
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Урочисті випуски, червень 2017 

31 серпня 2017 року відбулось традиційне свято для університетської 

родини - Посвята першокурсників у студенти ВНАУ. Батьки, гості, професорсько-

викладацький склад університету гостинно зустрічали студентів-першокурсників.  

 

 

 

 

 

 

 

Посвята у студенти, серпень 2017 

22 вересня 2017 року майстри спорту України зі спортивної акробатики - 

студент 3 курсу факультету менеджменту та права Дмитро Бордяківський разом зі 

своєю партнеркою Наталією Юськів здобули золото та срібло на Кубку України.  

 

 

 

 

 

 

 

 
22 вересня 2017р. Майстри спорту України зі спортивної акробатики Дмитро Бордяківський 

та Наталія Юськів 
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3 жовтня 2017 року вся університетська родина з особливою гостинністю 

зустрічала дорогих гостей, що завітали на славний 35-річний ювілей ВНАУ. 

Святкові світлиці, презентовані факультетами навчального закладу, урочистий 

концерт, підготовлений творчими колективами центру культури та дозвілля і 

незабутня концертна програма за участю зіркових випускників ВНАУ та зірок 

української естради – Наталії Бучинської та мега популярного гурту «DZIDZIO» 

вражали своєю вишуканістю, красою, креативністю, адже все було зроблено з 

любов’ю до рідного навчального закладу. 

До ювілею університету були повністю оновлені експозиції музейної 

галереї ВНАУ та укомплектовано нове видання книги «ВНАУ. Становлення і 

розвиток». 

 

Урочистості з нагоди 35-річчя ВНАУ 
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13 жовтня 2017 року керівництво та колектив ВНАУ привітали жителів 

об’єднаної територіальної громади з Днем міста Іллінці та подарували виступи 

найкращих творчих колективів ВНАУ.  

15 жовтня 2017 року майстри спорту України зі спортивної акробатики - 

студент 3 курсу факультету менеджменту та права Дмитро Бордяківський разом зі 

своєю партнеркою Наталією Юськів вибороли 5 місце на Чемпіонаті Європи зі 

спортивної  акробатики. 

29 жовтня 2017 року на запрошення народного депутата України Андрія 

Шиньковича відбувся святковий концерт до Дня працівників сільського 

господарства  у м. Красилів (Хмельницька область).  

 

 

 

 

 

 

 

На сцені творчі колективи ВНАУ 

1 листопада 2017 року у актовій залі центру культури та дозвілля відбувся 

щорічний конкурс талант-шоу «Open yourself-2017», на якому студенти першого 

року навчання вміло демонстрували свої таланти та не аби-яку художню 

майстерність. Надзвичайно високий виконавський рівень під час конкурсу 

продемонстрували факультети економіки та підприємництва і агрономічний, за 

що, відповідно, і отримали майже всі призові місця.   
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1 листопада 2017 р., учасники конкурсу «Open yourself-2017» 

2 листопада 2017 року творчий колектив центру культури та дозвілля 

виступив в обласному академічному музично-драматичному театрі ім. 

М.Садовського, вітаючи працівників соціальної сфери області. 

3 листопада 2017 року з нагоди відзначення дня працівників сільського 

господарства творчий колектив центру культури та дозвілля привітав жителів с. 

Велика Кісниця Ямпільського району. З професійним святом людей, які все своє 

життя віддають роботі на святій землі,  привітав президент університету Григорій 

Миколайович Калетнік. 

  

 

 

 

 

 

Президент університету Григорій Калетнік та творчі колективи ВНАУ вітають 

працівників сільського господарства із професійним святом 

15 листопада 2017 року у центрі культури та дозвілля відбувся день 

агрономічного факультету. Гарну концертно-розважальну програму влаштували 

талановиті аграрії разом зі своїми наставниками.  

     Також в цей день свою мистецьку програму продемонстрували студенти 

факультету механізації сільського господарства. Концертні номери разом із 

цікавими виступами викладачів створили атмосферу приємного відпочинку для 

усіх присутніх.  
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17 листопада 2017 року відбувся щорічний захід присвячений 

Міжнародному дню студента у їдальні ВНАУ. Традиційно у цей день на чаювання 

з президентом та ректором університету запрошуються найуспішніші студенти з 

усіх факультетів, декани та керівники структурних підрозділів. На святі були 

представлені ексклюзивні відеороботи студентських колективів, а творчі вітання 

кращим студентам подарували переможці талант-шоу «Open yourself - 2017». 

 

 

 

 

 

   

 

                Міжнародний день студента за участі керівництва університету 

Майстри спорту України зі спортивної акробатики - студент 3 курсу 

факультету менеджменту та права Дмитро Бордяківський разом зі своєю 

партнеркою Наталією Юськів здобули два перших місця: на Чемпіонаті України 

зі спортивної акробатики 21 листопада та 30 листопада 2017 року на Гран Прі у 

Польщі.  

 

 

 

 

 

 

 

 

30 листопада 2017 р. майстри спорту України зі спортивної акробатики Д. Бордяківський  та 

Н. Юськів 

7 грудня 2017 року у актовій залі центру культури та дозвілля відбувся 

творчий звіт Народного ансамблю танцю «Світанок», художній керівник –  

завідувач хореографічним відділом центру Григорій Процик. На сцені було понад 
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10 танцювальних номерів різних за жанром та характером. Підтримати своїх 

колег прийшли і солісти народного вокального ансамблю «Молодь України» та 

народного естрадно-духового оркестру. Свято відбулось в дружній родинній 

атмосфері, адже в глядацькій залі щирими оплесками вітали друзі-студенти, 

випускники, викладачі, а головне – батьки багатьох із учасників танцювального 

ансамблю.  

11-13 грудня 2017 року у м. Нітра у центрі культури Словацького 

університету відбувся святковий Різдвяний концерт, на який запрошено 

керівництво університету та випускників, а нині співробітників ВНАУ Дар’ю 

Погребняк та Валентина Столярчука. Артисти подарували зі сцени колоритні 

українські пісні та щирі вітання, а ректор ВНАУ Віктор Мазур привітав колег від 

дружної родини університету.  

 

 

 

 

 

 

 
                                                 м. Нітра, Словаччина 

20 грудня 2017 року заключним акордом мистецького життя 2017 року став 

фестиваль КВК на кубок президента університету Григорія Миколайовича 

Калетніка.  У запеклій боротьбі між командами першокурсників головний приз 

виборола команда факультету механізації сільського господарства «Механіки».  
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КВК  на кубок президента університету серед першкокурсників, 20 грудня 2017 р. 

Велика робота в університеті відведена фізичному вихованню та спортивній 

роботі. Фізичне виховання і спортивну підготовку у ВНАУ забезпечує кафедра 

фізичного виховання. Діяльність кафедри фізичного виховання спрямована на 

формування обов’язкової фізкультурної освіти для студентів, формування 

свідомого ставлення до рухової активності та здорового способу життя. Щорічно 

понад 2000 студентів Вінницького національного аграрного університету, 

викладачів та співробітників беруть участь у спортивно-масових заходах. 

Студенти університету входять до складу збірних команд України, та беруть 

участь у міжнародних змаганнях високого рівня, чемпіонатах Європи та світу. 

Ми гордимось спортивними досягненнями нашого університету.  

Збірні команди ВНАУ за звітний період взяли участь у комплексних 

спортивно-масових заходах:  

- Проведення Спартакіади ВНАУ, присвяченої Дню фізичної культури і 

спорту серед студентів. Збірні команди факультетів університету брали участь у 

таких видах спорту: баскетбол (чоловіки), футбол (чоловіки), волейбол (чоловіки) 

та легка атлетика.  

- ХІІІ літня Універсіада Вінницької області серед студентів  ВНЗ III-IV 

рівнів акредитації. Універсіада проводилася з видів спорту: волейбол (дівчата, 

юнаки), важка атлетика, легка атлетика, футбол (чол.), футзал (жін.): 

- волейбол (чоловіки) (13-16.03.2017р.) – 2 місце, 
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- волейбол (жінки) (20-23.03.2017р.) – 4 місце, 

 

- важка атлетика (11.04.2017р.) – 3 місце, 

- футзал (жінки) (11-21.04р.) – 4 місце, 

- легка атлетика (24-25.04.2017) – 4 місце, 

- міні-футбол (26.04.2017) – 3  місце. 
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   - проведення  Чемпіонату міста серед аматорських команд з баскетболу 

(чоловіки), у Студентській лізі з баскетболу м. Вінниці збірна баскетбольна 

команда ВНАУ зайняла призові місця. 

- проведення Чемпіонату міста серед аматорських команд з футболу (чоловіки) –  

збірна футбольна  команда ВНАУ зайняла призове місце. 

 

- проведення Чемпіонатів області серед студентів  ВНЗ III-IV рівнів акредитації 

з окремих видів спорту:  

- легкоатлетичний крос (12.10.2017р.) – 4 місце, 

 

- шахи (17-18.10.2017р.) – 4 місце, 

- настільний теніс (7.11.2017р.) – 3 місце, 
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- кульова стрільба (22.11.2017р.) – 4 місце. 

За рішенням колегії управління освіти і науки облдержадміністрації, 

президій обласного Комітету з фізичного виховання та спорту Міністерства освіти 

і науки України, обкому профспілки працівників освіти і науки і Студентської 

спортивної спілки області 9 лютого 2017 року розпочалась обласна Спартакіада 

науково-педагогічних працівників вищих навчальних закладів  III-IV р.а.:  

- збірна команда співробітників університету у складі О.І. Костенка, Н.М. 

Ковбій (кафедра фізвиховання) змагаючись 9.02.2017року у спортивній залі 

кооперативного інституту зайняла 3 місце з настільного тенісу;  

 - на змаганнях з кульової стрільби 14.03.2017 в тирі команда ВНАУ зайняла 

5 місце;  

 - у змаганнях з  міні-футболу, що проводились 1-6.03.2017р., збірна 

команда університету зайняла 2 місце; 

 - 6-7.02.17 р. в змаганнях з шахів команда університету завоювала 3 місце;  

 - 23-28.02.17 р. команда університету з волейболу завоювала 3 місце.  
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Участь студентів  в обласних, всеукраїнських і 

міжнародних змаганнях 

Обласні: 

- Участь у чемпіонаті  області з баскетболу серед студентських команд 

– «студентська баскетбольна ліга України» - збірна команда аграрного 

університету посіла 3-є призове місце.  

 

- Участь у Вінницькій Прем`єр-лізі (ВПЛ) з футболу –  збірна команда 

аграрного університету посіла 4-е місце.  

 

 

Всеукраїнські: 

- Бордяківський  Дмитро (21-ММС) – 1 місце на чемпіонаті України зі 

спортивної акробатики в м. Вінниці, 21-24.05.2017 р. 
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Дмитро Бордяківський 

- Мазуренко Володимир (34-Мст) – 1 місце на чемпіонаті України серед 

юніорів з гирьового спорту в м. Хмельницький, 3-6 квітня 2017р. 

-  Мазуренко Володимир (34-Мст) – 1 місце на чемпіонаті України серед 

студентів в м. Вінниці, 2-5.02.2017р з гирьового спорту. 

-  Мазуренко Володимир (34-Мст) – 1 місце на чемпіонаті України серед 

селищних рад, в м. Вінниці, 10-15.09.2017р з гирьового спорту. 

-  Мазуренко Володимир (34-Мст) – 1 місце на чемпіонаті України в м. 

Вінниці, 6-9.10.2017р з гирьового спорту. 

 

Володимир Мазуренко 
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Міжнародні: 

- Бордяківський  Дмитро (21-ММС) – 1 місце на чемпіонаті Європи зі 

спортивної акробатики в м. Вінниці, 23-25.02.2017р.;  

- Бордяківський  Дмитро (21-ММС) – 1 місце на чемпіонаті Європи зі 

спортивної акробатики, 21-27.07.2017р., Колумбія; 

- Швець Олександр (33-Т) – Чемпіонат Європи з хокею на траві, 9-

14.01.2017 р., Словенія; 

- Швець Олександр (33-Т) – Чемпіонат Європи з хокею на траві серед 

клубів, 8.02.2017р, Будапешт; 

- Швець Олександр (33-Т) – «Світова ліга» з хокею на траві, 2.03.2017р, 

Ірландія; 

- Швець Олександр (33-Т) – Чемпіонат Європи з хокею на траві, 1-

5.06.2017р, Вінниця; 

- Швець Олександр (33-Т) – Чемпіонат Європи з хокею на траві, 5-

14.08.2017р, Шотландія. 

Виховна робота в університеті проводиться організовано, має 

систематичний характер та спрямована на забезпечення гармонійного розвитку 

студентів. Досягнення у виховній роботі – це результат спільної праці всього 

колективу університету. 
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7. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

Динамічна міжнародна співпраця є необхідною умовою інтегрування вузу в 

сім’ю європейських університетів, розвитку дружніх відносин з закордонними 

партнерами, зміцнення міжкультурних зв’язків. 

Вінницький національний аграрний університет завжди відкритий до 

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

На сьогодні нами налагоджена співпраця з більш ніж 30-ма країнами світу, з 

якими підписані договори та меморандуми про навчальне, освітнє, наукове та 

міжнародне співробітництво. Зокрема, з Словацьким Аграрним університетом 

(м. Нітра), Природничим університетом (м. Познані), Варшавським аграрним 

університетом, Університетом міжнародних стосунків і суспільної комунікації в 

Хелмі (Польща), Естонським університетом Життєвих наук (м. Тарту), Науково-

практичним центром національної академії наук Білорусії з тваринництва, 

Мозирським державним педагогічним університетом імені І. П. Шимякіна 

(Білорусь), Казанською державною Академією Ветеринарної Медицини ім. 

Баумана (Республіка Татарстан), Дронтенським сільськогосподарським 

університетом  (Нідерланди), Політехнічним університетом Тірани (Албанія), 

Джомо Кеніата Університетом Сільського господарства та Технологій в м. Жужа 

(Кенія), Університетом штату Канзас, Пенсільванским Державним університетом, 

Державним університетом Діккінсона (США), Королівським 

Сільськогосподарським коледжем (Великобританія), Аграрним коледжем міста 

Олдс (Канада). 

У 2017 році підписані угоди з новими партнерами, а саме Університетом 

«Овідіус» в м. Константа (Румунія), Сент-Іштван університетом (Угорщина), 

Донським державним технічним університетом, Курською державною 

сільськогосподарською академією імені І. І. Іванова, Уральським державним аграрним 

університетом (Російська Федерація), Білоруською державною 

сільськогосподарською академією (Республіка Білорусь), Академією 

сільськогосподарських наук Грузії, Державним університетом Іллі (Грузія), 

університетом Донья Горіца (Чорногорія), Університетом агробізнесу та 

сільського розвитку (Болгарія), Литовським Бізнес університетом прикладних 
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наук (Литва), Національним інститутом економічних досліджень (Республіка 

Молдова), Словацьким університетом ветеринарної медицини і фармації м. 

Кошице, Технічним університетом м. Зволен (Словаччина).  

Для ознайомлення з сучасними технологіями ведення сільського 

господарства викладачі та студенти університету відвідують міжнародні аграрні 

виставки, семінари. 

15 лютого 2017 року доцент кафедри технології виробництва продуктів 

тваринництва Овсієнко Світлана Миколаївна відвідала міжнародну виставку 

ефективного тваринництва та птахівництва "Agro Animal Show", яка проходила в 

виставковому центрі "КиївЕкспоПлаза". На виставці представлені основні 

напрямки інноваційного розвитку галузі тваринництва, вона є унікальним 

інформаційним та торговельним майданчиком. 

15-17 лютого в столичному виставковому центрі «КиївЕкспоПлаза» 

відбулася найбільша в Україні міжнародна виставка «Зернові технології», 

«Фрукти, Овочі, Логістика» та «Agro Animal Show», яку відвідали доценти 

кафедри технології виробництва продуктів тваринництва: Гуцол Наталія 

Василівна, Овсієнко Світлана Миколаївна, Царук Людмила Леонідівна, старший 

викладач Трачук Євген Григорович та студенти п`ятого курсу факультету 

ТВіППТ Юлія Троянчук і Тетяна Паланська.  

     

16 лютого 2017 року викладачі факультету економіки та підприємництва 

прийняли участь в І Міжнародній науково-практичній конференції 

“Інституціональні ринкові трансформації у розвитку аграрного сектора 

економіки”. Під час конференції по скайп-зв`язку виступили науковці з 
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Азербайджану д.е.н., професор Азербайджанського державного економічного 

університету Садигов Е.М., к.е.н., доцент Азербайджанського державного 

економічного університету Гаджиєв Н.О., директор UNEC Бізнес Школи. По 

завершенню засідання професор Олена Прутська наголосила на надзвичайній 

актуальності подібних наукових заходів, як для викладачів, так і для студентів для 

їх професійного зростання.  

30 березня 2017 року технологічний факультет гостинно зустрічав 

науковців із різних навчально-наукових закладів України та ближнього 

зарубіжжя: Грузії, Молдови, Білорусі, Польщі та Словаччини. 

  

 

Пленарне засідання розпочав Президент університету Григорій Калетнік, 

підкреслюючи актуальність міжнародної співпраці Консорціуму  з закордонними 

закладами.   Після чого до слова запросили Анатолія Гіоргадзе – доктора с.-г. 

наук, заступника президента Академії сільськогосподарських наук Грузії. 

Наукове товариство обмінювалося практичним досвідом ведення 

тваринництва за різних технологічно-практичних аспектів аграрного сектору, що 
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розкривало тематику заходу: «Сучасні проблеми підвищення якості, безпеки 

виробництва та переробки продукції тваринництва». 

11 квітня 2017 р. на базі ВНАУ було проведено Міжнародну науково-

практичну Інтернет-конференцю «Майбутнє економіки в епоху інформаційного 

суспільства». 

 

На пленарному засіданні по скайпу з доповідями виступили: професор 

інституту соціології Варшавського університету (Польща) Джоанна Конєчна-

Саламатін; професор латвійського інституту Ілза Спродж (Латвія), д.е.н., 

професор національного інституту економічних досліджень АН Молдови 

Дога В.С. У доповідях іноземних та українських виступаючих прослідковувалася 

думка, що майбутнє економіки як України так і світу в найближчій перспективі 

буде базуватися на найновіших досягненнях ІТ-технологій, а основною 

проблемою на сьогоднішній день є забезпечення цієї галузі фахівцями та 

спеціальною інфраструктурою. 

18-28 квітня 2017 року к.е.н., доцент кафедри економіки, помічник ректора 

Інна Гончарук та к.е.н., доцент кафедри аграрного менеджменту, учений секретар 

Тетяна Гончарук пройшли міжнародне науково-педагогічне стажування «Освітній 

процес, сучасні методики викладання та організація наукових досліджень: досвід 

Міжнародного Університету Шиллера». 

Програма стажування в Міжнародному університеті Шиллера (м. Париж, 

Франція) передбачала 3 модулі: 
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Модуль 1. Організація навчання, програми та напрями підготовки студентів 

у Міжнародному університеті Шиллера. 

Модуль 2. Інноваційні методи навчання: інтеграція передових технологій, 

наукових досягнень та практичного досвіду. 

Модуль 3. Інтернаціоналізація навчального процесу та підготовка фахівців 

світового рівня: унікальний досвід Міжнародного університету Шиллера. 

За підсумками стажування І.В. Гончарук та Т.В. Гончарук отримали 

сертифікати про проходження стажування на 108 годин. 

В рамках програми стажування відбулася зустріч з ректором кампусу 

університету в Парижі доктором Джеймсом Брауном та професорами 

університету Ф. Барей, Ж. Козевим. 

  

 

З метою налагодження співпраці між аграрними університетами Польщі та 

України, Познанський природничий університет запросив доктора економічних 

наук Ларису Вдовенко на курси підвищення кваліфікації з напряму «Фінанси» 7 - 

28 квітня 2017 р.  
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Перебуваючи в Познанському природничому університеті, Лариса 

Вдовенко ознайомилася з особливостями навчальної, наукової та методичної 

роботи економічно-суспільного факультету, матеріально-технічним 

забезпеченням аудиторій та кафедр. Крім того, наша колега мала можливість 

прочитати лекції для бакалаврів та магістрів факультету, присвячені питанням 

розвитку сільського господарства та економічній ситуації в Україні.  

Доктор сільськогосподарських наук Сергій Вдовенко на запрошення 

Познанського природничого університету (Польща) пройшов курс підвищення 

кваліфікації з напряму «Вирощування овочевої продукції у відкритому і 

захищеному ґрунті та їстівних грибів в умовах Польщі».  

Під час стажування в Познанському природничому університеті Сергій 

Анатолійович ознайомився зі структурою факультету плодоовочівництва, 

архітектури і ландшафтного дизайну.  

Доцент кафедри садово-паркового господарства, садівництва та 

виноградарства агрономічного факультету Нейко Ігор взяв участь у науковому 

семінарі, що відбувся в Італії в квітні 2017 року в Інституті генетичних ресурсів 

рослин (IPGRI, Рим, Італія). Семінар проводився з метою формування бази даних 
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об’єктів збереження генетичного різноманіття лісів. На семінарі були 

представлені учасники 27 європейських країн, а також України та Білорусі.  

  

У результаті проведеного семінару визначено основні проблемні питання 

щодо створення та функціонування об’єктів генофонду лісових деревних видів, а 

також окреслено перспективні шляхи подальшої співпраці. 

З 23 по 26 квітня 2017 року декан факультету механізації Валентина 

Бандура та доцент Олена Рубаненко пройшли стажування за програмою «Сучасний 

університет: міжнародна співпраця та мобільність задля інновацій через 

проектний підхід» в Університеті Суспільних наук (UNS) (м. Лодзь, Польща), 

метою якого було підвищення рівня компетентності та кваліфікації шляхом 

перейняття кращого європейського досвіду роботи ВНЗ в проектному підході. 

   

27 квітня 2017 року на факультеті менеджменту та права відбулась 

Міжнародна науково-практична конференція «Трансформаційна динаміка 

розвитку агропромислового виробництва». Її учасниками стали науково-
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педагогічні працівники, аспіранти, здобувачі Вінницького національного 

аграрного університету, інших навчальних закладів України та зарубіжжя.  

   

Чимало дискусійних питань було поставлено в науковій доповіді, поданій 

організаційному комітету, д.е.н., науковим консультантом Національного 

інституту економічних досліджень АН Республіки Молдова Валерієм Догою. На 

завершення пленарного засідання наукову спільноту привітав аспірант 

Ягелонського університету Яцек Худзік, подякувавши адміністрацію університету 

за запрошення взяти участь в конференції.  

16 травня 2017 року на агрономічному факультеті ВНАУ відбувся 

Міжнародний науковий семінар для студентів, магістрів та аспірантів на тему: 

«Розвиток наукових основ у лісівництві, садівництві та виноградарстві». Гостем 

міжнародного семінару був професор Інституту природних ресурсів Фінляндії, 

доктор Петті Пулкінен, який розповів, що Фінляндія – це країна лісів і лісові 

угіддя у Фінляндії перебувають переважно у приватній власності. Також наш 

гість зосередив увагу на проблемах, які існують у лісівничій галузі Фінляндії та 

шляхах їх вирішення. Студенти і викладачі із зацікавленням слухали доповідь та 

по її завершенню цікавилися можливістю подальшої співпраці і обміну досвідом. 
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19 травня 2017 року представники ВНАУ у складі викладачів кафедри 

садово-паркового господарства, садівництва і виноградарства доцентів 

Паламарчука І.І. та Вдовенко С.А., к.е.н Пришляк Н.В. та аспірантів другого року 

навчання Пороховник І.І., Литвинюк Г.В. і Полутін О.О., прийняли участь у 

Голландсько-українському форумі "Ягоди та фрукти: тенденції світового та 

українського ринку".  

18-20 травня 2017 року делегація ВНАУ у складі представників факультету 

економіки та підприємництва: декана факультету Олени Шаманської, завідувача 

кафедри економіки Елеонори Кірєєвої, доцента кафедри економіки Антоніни 

Брояки прийняли участь у міжнародній конференції “New Challenges Of Economic 

And Bussiness Development – 2017: Digital Economy” (“Нові виклики для 

економіки та бізнесу в еру розвитку цифрових технологій”), яка відбулась в 

Латвійському Університеті (м. Рига, Латвія). 

   

Учасники конференції презентували власне бачення перспектив та проблем 

сучасного етапу розвитку світової економіки із урахуванням впливу процесів 

інформатизації на суспільний розвиток. З метою детального аналізу зрушень у 

кожній економічній підсистемі. Представники ВНАУ доповіли про результати 

наукових досліджень щодо тенденцій розвитку та перспективи економічного 

зростання України в контексті глобалізації, було висвітлено напрями 

удосконалення систем аграрної освіти та дорадництва в Україні. 

23-25 травня 2017 року Вінницький національний аграрний університет на 

базі Всеукраїнського науково-навчального консорціуму широко відчинив двері 

іноземним колегам та науковцям з різних установ в межах України на 
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міжнародній конференції «Розвиток земельних відносин та організаційно-

економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового комплексу 

України». 

Відкриваючи конференцію президент Консорціуму Григорій Калетнік 

наголосив: « Ця міжнародна конференція за масштабами має високий рівень 

представництва – понад 400 видатних науковців – викладачів, державних діячів, 

представників державних установ, сільськогосподарських підприємств». 

Основна частина конференції - пленарне засідання - викликала жваву 

дискусію навколо важливого соціально-політичного аграрного питання: "Бути чи 

не бути ринку землі в Україні".  

Почесними гостями заходу стали ректори Словацького аграрного 

університету в м. Нітра Пітер Бєлік (президент Вишеградської Асоціації 

університетів), Технічного університету м. Зволен Рудольф Кропил, Словацького 

університету ветеринарної медицини і фармації в м. Кошице - Яна Мойжишова та 

директор центру міжнародних зв’язків та діяльності Словацького аграрного 

університету – Владислав Валах.  
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Іноземні гості відзначили високий рівень підготовки фахівців у 

Вінницькому національному аграрному університеті та запевнили, що майбутні 

вінницькі аграрії завжди можуть розраховувати на їхню підтримку і допомогу, 

оскільки Європейський Союз одним із основних завдань вбачає підтримку країн, 

як інтегруються у європейський простір. 

По завершенню роботи пленарного засідання було оголошено рішення 

Вченої ради Консорціуму про присвоєння наукових ступенів Почесного доктора 

наук Петеру Бєліку – президентові Вишеградської Асоціації університетів, 

ректорам європейських університетів Яні Мойжишовій та Рудольфу Кропилу з 

врученням мантій почесних докторів ВНАУ, дипломів, книг про університет та 

подарунків із логотипом університету. 

 

Співробітництво сусідніх країн України та Молдови в галузі аграрної 

освіти, що почалося досить давно і підтверджується не лише укладанням угод про 

науково-технічну співпрацю, а й активною участю українських та молдавських 

науковців у різноманітних наукових заходах партнерів. За підтримки президента 
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ВНАУ Калетніка Г.М. та за ініціативи професора Коляденко С.В. до участі в 

Міжнародній науково-технічній конференції «Розвиток земельних відносин та 

організаційно-економічне, правове, технологічне забезпечення агропромислового 

комплексу України», що була організована та проведена ННВК «Всеукраїнський 

науково-навчальний консорціум» було запрошено д.е.н., професора 

Національного Інституту досліджень Академії наук Молдови Догу Валерія 

Семеновича.  

  

З 11.07.17 р. по 13.07.17 р. делегація ВНАУ у складі в. о. проректора з 

навчально-наукової роботи, к.е.н., доцента Дармограй Ольги Вікторівни, декана 

факультету економіки та підприємництва, к.е.н., доцента Шаманської Олени 

Ігорівни та асистента кафедри економіки Вострякової Вікторії Іванівни відвідала 

Словацький аграрний університет в м. Нітра в рамках міжнародного 

співробітництва університетів. В ході робочого візиту було проведено зустріч з 

деканом факультету Європейських досліджень та регіонального розвитку, PhD 

Ольгою Рохациковою, заступником декана з міжнародного співробітництва та 

інституційного координаторства ERASMUS+, PhD Анною Бандлеровою, 

заступником декана з навчальної роботи, PhD Жанетою Пауковою та 

координатором ERASMUS+, PhD Люсією Палсовою. 

Під час зустрічей обговорювались питання розвитку міжнародного 

співробітництва ВУЗів у контексті інтеграції ВНАУ до світового європейського 

освітнього середовища і практичної реалізації договору про співпрацю. Також, 

під час зустрічі з ректором університету, професором Петером Беліком 

представниками делегації було презентовано пам’ятний альбом з візиту 
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словацької делегації до ВНАУ, під час якого було підписано договір про 

співпрацю. 

 

За результатами зустрічі було окреслено можливі варіанти співпраці у 

галузі освіти, науки і наукових досліджень, а саме: 

- активне впровадження академічної мобільності студентів, випускників та 

викладачів в рамках двосторонньої угоди або європейських програм, наприклад 

ERASMUS+; 

- запровадження практики подвійних дипломів; 

- участь у спільних європейських проектах з провідними ВУЗами ЄС. 

8 вересня Лі Янг Гу, Надзвичайний і Повноважний Посол Республіки Корея 

в Україні, виявив бажання особисто ознайомитися з Вінницьким національним 

аграрним університетом. Посол був приємно вражений гостинністю наших колег 

та зовнішнім виглядом території університету. Найбільше сподобалась велика 

кількість декоративних насаджень. 

  

Делегацію ознайомили зі структурою університету – факультетами, 

коледжами та Всеукраїнським науково-навчальним консорціумом. Лі Янг Гу був 
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вражений, що такий потужний науково-навчально-виробничий комплекс здійснює 

свою діяльність на основі Вінницького національного аграрного університету. 

Посол виявив зацікавленість щодо співпраці ВНАУ та споріднених вищих 

навчальних закладів Південної Кореї та обіцяв цьому сприяти особисто. Зустріч 

пройшла у надзвичайно щирій, теплій атмосфері. 

Протягом 3-9 вересня 2017 року декан факультету економіки та 

підприємництва Олена Шаманська, викладачі Юлія Алескерова і Ольга Хаєцька 

взяли участь у проекті «Стажування для освітян + школа з англійської мови» у 

Західно-Фінляндському Коледжі, м. Гуйттінен, Фінляндія. Захід організовано з 

метою опанування проектного підходу в організації навчального процесу в 

закладах освіти Фінляндії у поєднанні з інтенсивним вивченням англійської мови 

у Західно-Фінляндському Коледжі. Цільовою групою стали викладацький склад, 

аспіранти та студенти. Під час стажування учасники відвідали початкову школу, 

гімназії, Університет прикладних наук Сатакунти, зустрілися з представниками 

відділу освіти в муніципалітеті м. Гуйттінен. 

 

13-15 вересня президент ВНАУ Григорій Калетнік прийняв участь в 

загальних зборах Вишеградської Асоціації університетів, яка об’єднала понад пів 

сотні закордонних представників  з 20 вузів-членів ВУА, що прибули з 10 країн. 

Президент Асоціації Пітер Бєлік оцінив діяльність Асоціації  за 2016-2017 роки та 

представив плани  на майбутній період. До дружньої сім”ї  Асоціації приєднались 

два університети Угорщини та Росії.  
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Президент ВНАУ Григорій Калетнік з президентом  Вишеградської Асоціації університетів 

Пітером Бєліком та колегами з Белгородської державної сільськогосподарської академії 

 

 
 

Під час ділових переговорів з віце-канцлером науково-дослідної станції в Луїзіані – 

Джоном Русіном та в.о.ректора Російського державного сільськогосподарського 

університету – Галиною Золіною 

Під час жвавої дискусії науковці обговорювали питання розвитку освіти, 

представляли бізнес плани та стратегії розвитку університетів, проводили екскурс 

діяльності науково-дослідних установ Асоціації. Іноземні колеги схвально 

оцінили модель розвитку ВНАУ у формі Всеукраїнського навчально-наукового 

Консорціуму та провели переговори з президентом Консорціуму – Григорієм 

Калетніком щодо перспектив подальшої спільної діяльності та суміжних наукових 

пошуків з колегами з США, Словаччини, Росії, Чехії, Угорщини, тощо.  
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14-15 вересня 2017 року завідувач кафедри економіки Елеонора Кірєєва та 

асистент кафедри економіки Дарина Костюченко взяли участь у Міжнародній 

науковій конференції «People Matter: Quality of Life and Population Wellbeing in 

Post-Transition Economies». Учасниками та гостями конференції було понад 250 

осіб з України та з-за кордону.  

 

Науковці разом із представниками бізнесу обмінялися думками та 

презентували результати останніх досліджень щодо рівня якості життя, факторів 

які впливають на добробут населення, таких як: медичне обслуговування, освіта, 

земельна реформа та інші. Участь у конференції дозволила підвищити рівень 

професійної компетентності викладачів та збагатитися досвідом практичної 

реалізації інноваційних напрямків наукових досліджень. 

23-26 вересня викладачі Вінницького національного аграрного університету 

– доцент кафедри ЕМТП та ТС Л.В. Швець, доцент кафедри ПОПХВ ім. проф. 

П.С. Берника О.А. Токарчук, старший викладач кафедри М та ІТЕ О.В. Зелінська, 

старший викладач кафедри МОСГВ О.О. Моторна та старший викладач кафедри 

СГМ В.М. Яропуд пройшли закордонне стажування на тему: «Сучасний 

університет: міжнародна співпраця і мобільність задля інновацій через проектний 

підхід», організоване Університетом Суспільних наук (UNS) у місті Лодзь 

(Республіка Польща) у співпраці з Фундацією Central European Academy Studies 

and Certifications (CEASC). 

В рамках стажування активно обговорювалися проектні підходи у створенні 

навчальних програм відповідно до державних кваліфікаційних вимог. Учасники 

дізналися про організацію навчання та становлення професійної кар’єри студентів 
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у Республіці Польщі та ознайомилися з можливостями реалізації міжнародних 

освітніх проектів у контексті фінансування з європейських фондів. Крім того, 

були розглянуті аспекти академічної мобільності науковців в рамках програм ЄС 

Erazmus+ та Horizon 2020. 

 

Програма стажування передає безцінний досвід і знання, а також надає 

унікальну можливість відвідати знамениті туристичні місця м. Лодзь, споглядати 

іншу країну та її особливості зсередини. Перебування у партнерському 

навчальному закладі було досить продуктивним та цікавим. 

На початку жовтня на агрономічному факультеті Вінницького 

національного аграрного університету відбулося відкриття MIND-лекцій для 

студентів та викладачів, організоване Міжнародним інститутом розвитку 

інтелекту International Mind Education Institute (IMEI). 

Розпочав зустріч заступник декана агрономічного факультету Олександр 

Петрович Ткачук, відрекомендувавши доповідача – ректора Всеукраїнського 

філіалу Міжнародного інституту розвитку інтелекту (IMEI) пана Пак Сон Су 

(Південна Корея). 
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Завдяки підтримці урядів 58 країн Міжнародний інститут розвитку 

інтелекту активно працює та допомагає молоді всього світу, формуючи 

інноваційне мислення, допомагає людям жити щасливим життям, долаючи 

проблеми та лікуючи хворе суспільство шляхом виховання правильного 

характеру й способу мислення. 

Ректор Всеукраїнського філіалу Міжнародного інституту розвитку 

інтелекту (IMEI) Пак Сон Су розкрив тлумачення поняття MIND, розповів про те, 

як мати здорове тіло та здоровий дух та підкреслив, що самодисципліна – одна з 

найважливіших складових для досягнення успіху і результату.  

10 жовтня на запрошення Словацького аграрного університету м. Нітра 

делегація ВНАУ у складі ректора Віктора Мазура, директора центру міжнародних 

зв’язків та діяльності Катерини Ковальової та декана агрономічного факультету 

Ігора Дідура взяли участь у церемоніях з нагоди 65-річчя нашого університету-

партнера. Відтак, наша делегація долучилась до урочистих зборів за участі 

почесних гостей, серед яких прем'єр-міністр Словацької Республіки Роберт Фіцо, 

колишній президент Словацької Республіки Іван Гашпарович, міністр сільського 

господарства та розвитку сільських районів Габріела Матеча та закордонні гості, 

які представляють академічне, економічне та соціальне життя. 



167 

 

   

 

Наша делегація привітала ювілярів від імені президента ВНАУ Григорія 

Калетніка та всієї дружньої університетської родини традиційним українським 

короваєм на вишитому рушникові та пам’ятними подарунками. 

Церемонію відкрив ректор САУ доктор технічних наук, професор Петер 

Бєлік, який підкреслив, що університет став визнаною частиною аграрного 

виробництва та є частиною інтелектуальної сфери сільського господарства 

Словаччини. Програма урочистостей у другій половині дня продовжилась 

Академічним фестивалем садівництва. Святкування також стало приводом для 

зустрічей експертів вітчизняних та зарубіжних університетів. 

12-13 жовтня делегація факультету економіки та підприємництва у складі 

завідувача кафедри економічної кібернетики С. В. Коляденко, доцента кафедри 

моделювання та інформаційних технологій в економіці І. М. Ушкаленко, ст. 

викладача кафедри економіки Д. Л. Коляденка та аспірантки С. П. Шуткевич 

взяли участь в роботі ХІІ-ї теоретико-прикладної міжнародної конференції 

«Економічне зростання в умовах глобалізації: стійкі моделі розвитку», яка 

відбулася в Національному інституті економічних ресурсів (м. Кишинів, 

Молдова). 
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В роботі конференції взяли участь представники біля 15 країн світу: Румунії 

(майже 30 осіб), а також США (штат Колорадо), Угорщини, Болгарії, Росії, Сербії, 

Білорусі, Азербайджану тощо. Доповідачі висвітлили найсуттєвіші питання 

глобальних проблем та проблем сучасних економічних відносин у світі, які з них 

випливають. 

16 жовтня 2017 року на базі інженерно-технічного факультету Подільського 

державного аграрно-технічного університету відбулось пленарне засідання XVIII 

Міжнародної наукової конференції «Сучасні проблеми землеробської механіки», 

присвяченої 117-річниці від дня народження академіка Петра Мефодійовича 

Василенка.  

   

У роботі конференції також узяли участь викладачі факультету механізації 

сільського господарства, зокрема завідувач кафедри експлуатації машинно-

тракторного парку і технічного сервісу, професор Л.П. Середа, професор кафедри 

машин та обладнання сільськогосподарського виробництва М.І. Іванов, завідувач 

кафедри сільськогоподарських машин, доцент В.М. Пришляк та викладачі 
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кафедри експлуатації машинно-тракторного парку і технічного сервісу Ю.Б. 

Паладійчук, О.В. Холодюк, В.М. Григоришен. 

З 1 по 30 листопада 2017 року к.е.н., ст. викладач кафедри аудиту та 

державного контролю Мулик Ярославна Ігорівна проходила стажування у 

Варшавському університеті наук про життя за програмою Польської національної 

комісії ЮНЕСКО. Метою стажування було підвищення кваліфікаційного рівня 

науково-педагогічного працівника, вдосконалення та розширення знань, 

формування нових професійних компетентностей у науково-дослідній, 

організаційно-управлінській діяльності, засвоєння інноваційних технологій, форм, 

методів та засобів навчання. 

  

За час проходження стажування Мулик Я. І. ознайомилась із структурою 

університету, приймала участь у науково-практичних конференціях і семінарах, 

зокрема, в X Міжнародному фінансово-банківському форумі (MFFB) “Державна 

фінансова система та економічне зростання: стан та перспективи. Даний форум 

був організований Варшавським університетом наук про життя, кафедрою 

фінансів економічного факультету і проходив в м. Яхранка 23-24.11.2017 року. 

Старший викладач кафедри екології та охорони навколишнього середовища 

агрономічного факультету Вінницького національного аграрного університету 

Олексій Алексєєв та студенти-магістри спеціальності «Екологія» першого року 

навчання взяли участь у Міжнародному науково-практичному семінарі 

«Європейський досвід поводження з відходами», який проходив на базі 

Вінницького національного технічного університету. Семінар відбувся за участі 
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лектора – Senior Expert Швейцарського корпусу експертів SWISSCONTACT 

Франза Сталдера (Franz Stalder). 

 

В програмі міжнародного науково-практичного семінару було висвітлено 

передовий досвід Швейцарії і Німеччини щодо системи поводження з твердими 

побутовими та промисловими відходами, специфіки і якості процесу сортування 

відходів, поводження з рідкими та радіоактивними відходами. Інформація, 

представлена під час семінару, була закріплена практичним досвідом і 

результатами наукових досліджень цих країн, а найголовнішим є те, що 

представлені технології досить легко реалізувати в Україні. 
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Після закінчення семінару було проведено тестування, де наші студенти 

продемонстрували досить високий рівень отриманих знань під час лекцій, 

передбачених програмою наукового заходу, результати, якого були підтверджені 

міжнародним сертифікатом. 

Стажування в Празькому інституті підвищення кваліфікації за програмою 

підвищення кваліфікації «Організація навчального процесу, наукові проекти та 

публікаційна діяльність в університетах Євросоюзу» з 20 по 30 листопада 2017р. 

пройшли доценти кафедри менеджменту ЗЕД, ГРС та туризму факультету 

економіки та підприємництва Мазур С.А. та Прилуцький А.М.  

Під час стажування наші колеги займалися дослідженням наступних 

питань: 

• Практика, правила і традиції написання наукової статті в журнали, що 

входять до системи SCOPUS, Web of Science та інші. 

• Системи та індекси цитування наукових журналів, публікаційної 

активності та продуктивності вчених. 

• Системи SCOPUS і Web of Science в практиці. 

• Імпакт-фактор наукового журналу, індекс Хірша, цитування. 

Програма стажування тривалістю 108 годин складалася з 3 модулів.   

З 31 жовтня по 2 листопада 2017 року у Києві, на базі Виставкового центру 

«КиївЕкспоПлаза» проходила виставка «АгроКомплекс-2017», яка є міжнародним 
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інтерактивним майданчиком для обговорення актуальних трендів світових 

аграрних ринків і виявлення найбільш перспективних напрямків розвитку 

агропромислового виробництва України. Учасниками виставки стали понад 250 

компаній з 12 країн світу (Україна, Індія, Іспанія, Італія, Німеччина, Китай, 

Сербія, США, Угорщина, Туреччина, Франція та Чехія). 

ВНАУ на заході представляла делегація агрономічного факультету у складі 

декана – Ігоря Миколайовича Дідура, асистента кафедри рослинництва, селекції 

та біоенергетичних культур Галини Володимирівни Литвинюк, студентів 

спеціальності «Агрономія» групи 33-А і магістрів першого й другого року 

підготовки. 

 

 

          Саме на цій виставці студенти закріпили здобуті в університеті знання та 

дізналися багато цікавого про останні досягнення науково-технічного прогресу у 

галузі сільськогосподарського виробництва, новітні агротехнології та передову 

техніку для успішного аграрного сезону від представників вітчизняних та 

зарубіжних країн, взяли участь у круглих столах, конференціях та семінарах. 

Студентка факультету економіки та підприємництва стала учасником 

програми Erasmus (+10-ти денний  молодіжний семінар), де студенти з різних 

країн світу обговорювали питання щодо власних прав, свободи слова в світі, 

можливостях самовдосконалення завдяки участі в подібних програмах обміну.  
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Місцем зустрічі 35 молодих активістів стала сонячна Грузія, а конкретніше 

ISCR. International Scout Centre Rustavi - міжнародний скаут центр Руставі. Серед 

учасників були студенти, молоді підприємці, викладачі.  

Вже гарною багаторічною традицією стало направлення кращих наших 

студентів на навчально-виробничі практики та стажування в закордонні 

агрофірми і підприємства. 

Вінницький національний аграрний університет постійно поглиблює свої 

міжнародні зв’язки. Щороку студенти мають шанс пройти практику за кордоном.  

У 2017 навчальному році понад 170 студентів ВНАУ мали можливість 

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

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

здобували практичні навички ведення сільського господарства, але й мали 

можливість ознайомитися з культурою країн та продемонструвати наші культурні 

здобутки іноземним партнерам. 

Студент Вінницького національного аграрного університету Олександр 

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

штаті Айова. 

 



174 

 

Мета даної поїздки – отримати практичний 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. 

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                                                  

Важливим структурним підрозділом університету є центр адміністративно-

господарської роботи та виробничої діяльності. Він спрямовує свої зусилля на 

створення умов для навчального процесу, забезпечення всіма енергетичними 

ресурсами об’єктів навчальних корпусів, гуртожитків, будівель та споруд 

спеціального призначення.  

Кожного року згідно з матеріалами обстеження будівель та споруд  відділами 

головного механіка, головного енергетика, інженера по експлуатації будівель та 

споруд розробляються плани проведення поточних ремонтів та заходи з ліквідації 

аварійних ситуацій на об’єктах університету, а також підготовка до роботи у 

зимовий період. 

Доброю традицією в університеті стало проведення на початку весни, у 

березні-квітні, щорічної Всеукраїнської акції «За чисте довкілля», що відображає 

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

благоустрій та чистоту території університету та прилеглих територій. Силами 

працівників ботанічного саду, викладачів та студентів  очищено територію 

університету і прилеглі території від сміття та бруду, пофарбовано лавки та 

паркани, повапновані 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. 

               
Благоустрій території університету 

 

Одним із пріоритетних завдань центру АГР та виробничої діяльності є 

постійне забезпечення тепло- та водопостачанням навчальних корпусів та 
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гуртожитків, ботанічного саду. Для постійної підтримки належного розвитку та 

росту висаджених в клумби рослин відділом головного механіка налагоджено 

систему поливу, що дає можливість упорядковувати газони, клумби, а також 

підтримувати належний рівень вологи у теплицях ботанічного саду протягом 

весняно-літнього періоду. 

                
Упорядкування клумб і газонів 

На території Ботанічного саду розбито експозиційні ділянки, до яких 

підведено водопостачання з водонапірної башти для поливу висаджених рослин. 

Прокладено 76 м/п трубопроводу на суму близько 3 тис. грн. 

           
Система поливу експозиційних ділянок 

 

Для безперебійного функціонування громадської вбиральні (особливо під час 

приймальної кампанії) відділом головного механіка додатково підведено 

водопостачання від водонапірної башти до туалету. Прокладено 38 м/п 

трубопроводу на суму близько 2,5 тис. грн. 
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Підведення водопостачання до громадської вбиральні 

 

                  
Підведення водопостачання до громадської вбиральні 

 

У підвальному приміщенні навчального корпусу №3 проведено ремонтні 

роботи по заміні металевих трубопроводів холодного та гарячого водопостачання, 

які вийшли з ладу,  на поліпропіленові, більш якісні та довго триваліші в 

експлуатації. Закуплено матеріалів на суму близько 53 тис. грн. 

 

         
Заміна металевих трубопроводів у навчальному корпусі №3 (підвал) 
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Заміна металевих трубопроводів у навчальному корпусі №3 (підвал) 

 

Виконано ремонтні роботи водонапірної башти (зварювальні роботи по 

заміні ділянки трубопроводу протяжністю 6 м/п із заміною запірної арматури) на 

суму близько 2 тис. грн. 

Для зручного та якісного обслуговування каналізаційної мережі, її 

безперебійного функціонування, на території гуртожитку №3 зроблено 

додатковий каналізаційний колектор.  

З метою безпечного функціонування електрощитової  у гуртожитку №3 

замінено аварійну ділянку трубопроводу холодного водопостачання (проходить 

поряд з щитовою) протяжністю 7 м/п на суму 8 тис. грн.  

З метою підготовки до роботи в осінньо-зимовий період 2017-2018 років 

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

гуртожитках (перевірка та фарбування елеваторних вузлів, набивка сальників, 

заміна сантехнічних пристроїв. Для усунення аварійних ситуацій  по навчальних 

корпусах та гуртожитках було замінено сантехнічне обладнання: крани, 

умивальники, змішувачі, унітази, сифони тощо. 
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Перевірка елеваторних вузлів 

 

Для своєчасного та безперервного початку опалювального сезону 2017-2018 

років та з метою економії бюджетних коштів  повірено усі вимірювальні прилади, 

а саме: манометри, термометри на суму 1100 грн., теплові лічильники на суму 

10400 грн., газовий лічильник на суму 6500 грн. 

Виконано роботи по заміні аварійної ділянки трубопроводу холодного та 

гарячого водопостачання гуртожитку №4 протяжністю 72 м/п, а також замінено 

стояк холодного та гарячого водопостачання в будівлі гуртожитку з першого по 

дев’ятий поверхи. Утеплено трубопровід опалення, який забезпечує 

теплопостачання навчального корпусу №2 від альтернативної котельні. 

Питання енергозбереження та запровадження енергоощадних технологій є 

пріоритетним завданням розвитку матеріально-технічної бази університету. 

Розробляються та впроваджуються заходи щодо скорочення енергоспоживання, 

оскільки їх реалізація є важливим чинником на шляху ефективного використання 

енергетичних ресурсів та економії коштів. Згідно наказу від 19.10.2016р. №308 

«Про створення постійно діючої комісії з контролю за дотриманням заходів з 

енергозбереження та економного споживання комунальних послуг та 

енергоносіїв» спеціалістами центру АГР та ВД розроблено та затверджено план 

заходів з енергозбереження та встановлено жорсткий режим економного 

використання комунальних послуг та енергоносіїв. 

Відділом головного енергетика проведена заміна зовнішнього освітлення 

території університету на енергозберігаючі лампи. 
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Зовнішнє освітлення території університету 

 

Проведено обрізку дерев, які знаходяться поблизу повітряних ліній 

електропередач (зовнішнє освітлення). 

Для забезпечення комфортних умов проживання у гуртожитках університету 

проведено ремонт електроплит  (заміна нагрівальних елементів, вимикачів). 

Закуплено матеріалів (нагрівальні елементи, перемикачі) на суму 61 тис. грн.: 

гуртожиток №2 – 43 тис. грн., гуртожиток №3 – 6 тис. грн., гуртожиток №4 – 12 

тис. грн). 

 

               
 

Ремонт електроплит у гуртожитку №3 
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Протягом  навчального року у навчальних корпусах та гуртожитках 

виконуються поточні ремонти, а саме: проводиться заміна світильників, 

вимикачів, розеток, улаштування електроосвітлення. 

Високовольтною лабораторією проведено заміри контурів заземлення по 

навчальних корпусах та гуртожитках університету. 

У підвальному приміщенні навчального корпусу №2 слюсарями-електриками 

виконано заміну вийшовшого з ладу магнітного пускача на витяжній  вентиляції. 

 
 

 
Заміна магнітного пускача витяжної вентиляції у навчальному корпусі №2 

      Для безперебійної роботи приймальної комісії перевірено лінію 

електроживлення (підключення оргтехніки), замінено лампи, стартери. 

         
Підключення живлення в наметах приймальної комісії 
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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. 

Відділом інженера з експлуатації будівель та споруд, силами працівників 

центру адміністративно-господарської роботи та виробничої діяльності 

виконується наступне: 

- навчальний корпус №1: виконано ремонт сходів (часткова заміна плитки); 

ремонт пандуса (фарбування); виконано ремонтні роботи в аудиторіях №№1101, 

1104, 1105, 1108, задіяних в приймальній кампанії (водоемульсійне фарбування 

стін, стелі, фарбування парт, циклювання, лакування підлоги); улаштування 

цементної стяжки в підвальному приміщенні; аудиторії №№1407,1304 – 

шліфування та лакування підлоги. 

              

Ремонт холу і коридору навчального корпусу №1, 

підготовка аудиторій до приймальної кампанії 
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Ремонтні роботи в аудиторіях приймальної комісії 

              
Улаштування цементної стяжки (підвал)                   Ремонт пандуса навч. корпусу №1 

              
Ремонт сходів (часткова заміна плитки) навчального корпусу №1 

           
Лакування підлоги та дверей в приміщеннях приймальної комісії 

 

- навчальний корпус №3: виконано часткові ремонтні роботи у приміщенні 

центру дозвілля та актовій залі (шпаклювання, водоемульсійне фарбування стін, 
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стелі); спортивна зала (шпаклювання, водоемульсійне фарбування стін, стелі); 

ремонт сходів (часткова заміна плитки); улаштування плитки на вході в їдальню; 

аудиторії №№3310,3319 – демонтаж підлоги з подальшим улаштуванням 

ламінату; аудиторії №№3505, 3509 – фарбування стін та стелі; аудиторії №№3510, 

3511а - заміна облицювальної плитки на підлозі; частковий ремонт та фарбування 

плінтусів в коридорах поверхів; коридор 5-го поверху – фарбування стін. 

Планується капітальний ремонт даху навчального корпусу №3, а саме: 

улаштування шатрової покрівлі над спортивною залою. Виготовлена проектно-

кошторисна документація та передана на експертизу. 

         
Ремонт сходів (часткова заміна плитки) навчального корпусу №3 

 

- навчальний корпус №4: кафедра військової підготовки – улаштування 

кімнати зберігання зброї (демонтаж стіни), установка металевих решіток на вікнах 

і дверях. 

- навчальний корпус №5: факультет менеджменту – коридори і аудиторії 3-5 

поверхів – ремонт і фарбування шпалерів; фарбування і облицювання вагонкою 

МДФ сходових маршів, улаштування стелі «Армстронг». З метою створення 

виставкової кімнати  з другого поверху демонтовано кіоск канцтоварів та 

установлено на четвертому поверсі. Виконано частковий ремонт покрівлі 

навчального корпусу в місцях підтікання. 

- гуртожиток №2: ФОП Халоян Н.Г. виконано поточний ремонт асфальтної 

відмостки, заасфальтовано доріжки біля гуртожитку на суму 85,8 тис. грн.; 

виконано частковий ремонт фундаменту будівлі (часткове облицювання 

фундаменту гранітною плиткою); 
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Улаштування асфальтної відмостки та доріжок гуртожитку №2 

         
 

         

Улаштування асфальтної відмостки та доріжок гуртожитку №2 

        
Фарбування підлоги кухонь гуртожитку №2         Часткове облицювання фундаменту   

                                                                                                       гуртожитку №2 
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 У гуртожитку №2 виконано поточний ремонт кухні блоку №370 

(облицювання стін і підлоги плиткою, обшивка стелі гіпсокартоном),  санвузла 

блоку №260 (облицювання підлоги плиткою, обшивка стелі вагонкою); виконано 

вибірковий ремонт – водоемульсійне фарбування сходових маршів; масляне 

фарбування кухонь, туалетів, кімнат гігієни. 

                      
   кімната гігієни гурт. №2                                      кухня блоку гуртожитку №2 

       
 

Ремонт сходових маршів гуртожитку №2 

 

- гуртожиток №3 – 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; виконано поточний ремонт – вапняне 

фарбування стелі коридорів, сходових маршів; часткове шпаклювання та 

водоемульсійне фарбування кухонь, туалетів; масляне фарбування панель в 
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коридорах, плінтусів коридорів, туалетів, кухонь, радіаторів опалення, труб, 

дверей в кухнях і туалетах. Душеві кімнати – облицювання вагонкою, розшивка 

швів плитки. Цоколь - улаштування цементної стяжки        

             

Ремонтні роботи в кімнатах «люкс» 

              
Велика кімната та кухня «люкс» гуртожитку №3 

             
Кімната гігієни та ванна кімната «люкс» гуртожитку №3 

 

- гуртожиток №4: виконано вибірковий ремонт – масляне фарбування 

сходових маршів 1-9 поверхів; ремонт штукатурки, водоемульсійне фарбування 

коридору 3 поверху. Вхід в гуртожиток – ремонт сходів (облицювання плиткою), 

улаштування поручнів (для безпеки руху мешканців та співробітників 

гуртожитку). 
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Ремонт сходових маршів та коридорів гуртожитку №4 

 

Виконано поточний ремонт покрівлі прибудови навчального корпусу №1 

(приміщення центрального складу тощо). 

 
Ремонт покрівлі прибудови навчального корпусу №1 

 

       Проводяться роботи по улаштуванню підлоги в приміщенні студентського 

містечка. 
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Приміщення студмістечка 

 

Підрядною організацією ТОВ «Олеріт» проводяться роботи по капітальному 

ремонту навчального корпусу №2 з улаштуванням козирка та навісів. 

 

                
 

               
Капітальний ремонт навчального корпусу №2 

            

        Для практичних занять студентів агрономічного факультету на території 

Ботанічного саду улаштовано альтанку «біостаціонар». 
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Улаштування альтанки для біостаціонару 

                 
Біостаціонар 

- 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; 

- 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; 
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Проведено косметичний ремонт в адміністративній будівлі Ботанічного саду. 

        
Ремонт адміністративної  будівлі Ботанічного саду 

       

Ремонтні роботи в адміністративній будівлі Ботанічного саду 

 

Завершено 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. 

Котельня забезпечує теплопостачанням навчальні корпуси №1 та №2. 
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Реконструкція будівлі під котельню 

 

                    
Реконструкція будівлі під котельню 

 

Виконано ремонт та фарбування лавочок на території університету. 

 

                
Ремонт та фарбування лавочок 

Однією з основних в структурі університету є машинно-тракторна станція 

«Модуль» - навчально-лабораторний комплекс з обладнанням, устаткуванням та 
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сільськогосподарською технікою: тракторами, комбайнами різних марок для 

проведення лабораторно-практичних занять з вивчення конструкцій, вузлів та 

агрегатів і їх функціонального використання в сільськогосподарському 

виробництві. На базі цього комплексу здійснюється підготовка з таких робочих 

професій, як машиніст-тракторист, водій різних категорій, слюсарна, токарна, 

зварювальна справи. 

МТС «Модуль» зосереджує свої потужності у: 

- підготовці та експлуатації техніки у весняно-польових роботах; 

- підготовці (оранці) ґрунту на ділянках, дискуванні саду; 

- забезпеченні транспортом під час зачистки та вивезення з території 

університету сухого гілля, сміття тощо; 

-забезпеченні спеціальним транспортом для чистки території університету 

від снігу під час зимових снігопадів; 

- забезпеченні транспортними засобами відділу матеріально-технічного 

забезпечення університету; 

- науково-дослідному господарстві «Агрономічне» (культивація ґрунту, посів 

зернових культур). 

Працівниками Ботанічного саду, який є одним із найкрасивіших природних 

місць Вінниці, підготовлено ділянки уздовж центральної алеї, закладено нові 

клумби для висаджування квітів протягом весняного періоду, 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. Передано в 

їдальню університету овочі (морква, буряк, капуста), зелень на суму понад 

6тис.грн., Протягом весняного періоду було вирощено розсади в кількості 10535 

шт. та реалізовано на суму понад 4 тис. грн. 
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Виконано роботи по обшивці стін Зимового саду поліетиленовою плівкою, 

що дає можливість створювати необхідний мікроклімат для різних видів рослин 

протягом осінньо-зимового періоду. 

Працівниками Ботанічного саду проводяться роботи по заготівлі та чистці 

насіння для подальшого вирощування розсади квітів та овочевих культур. 

 

     

      
Вирощування розсади працівниками Ботанічного саду 

                                  
             Санітарна вирубка                                           Система опалення Зимового саду 
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Огорожа навколо території Ботанічного саду 

 

У жовтні 2017р. університетська родина відзначала 35-річчя від дня 

заснування університету. Працівники центру адміністративно-господарської 

роботи та виробничої діяльності приймали активну участь у підготовці до 

святкування, а саме: навчальні корпуси, прилегла територія та територія 

університету підтримувалася у належному порядку обслуговуючим персоналом, 

намети факультетів були забезпечені водо- та електропостачанням.  

       
Святкування 35-річчя університету 

Територія університету освітлена, підтримується в належному порядку, 

постійно контролюється охороною. 

          

Центральна площа університету 
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Паркова зона університету 

Для безпечного руху співробітників та студентів у зимовий період територія 

університету очищається від снігу та посипається спеціальними сумішами. Входи 

в будівлі навчальних корпусів та гуртожитків оснащені дерев’яними трапами та 

гумовими накладками. 

 

                
 

                
 

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 
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всіма енергетичними ресурсами об’єктів навчальних корпусів, гуртожитків, 

будівель та споруд спеціального призначення. 

Поставлені завдання цілком реальні за умови мобілізації зусиль усього 

колективу університету, і в першу чергу господарських та інженерних служб. 

Потенціал у нас дуже великий, практичного досвіду також достатньо. Наше 

завдання – зуміти правильно все це використати! 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



198 

 

ЗМІСТ 

 

1.  Інформація про навчальний заклад                                                             2 

2.  
Навчальний процес 

2.1. Кадрове забезпечення  

2.2. Навчально-методична робота  

2.3. Практична підготовка 

5 

48 

49 

51 

3.  Науково-дослідна робота 55 

4.  Навчально-науково-виробничий комплекс «Всеукраїнський науково-

навчальний консорціум» 
112 

5.  Військова кафедра  122 

6.  Виховна робота та соціальний захист студентів 125 

7.  Міжнародне співробітництво 149 

8.  Фінансово-господарська діяльність 175 

 

 

 


