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1. Загальна інформація про університет

Житомирський  національний  агроекологічний  університет –  єдиний  в
державі  аграрний  вищий  навчальний  заклад  екологічного  спрямування  та
єдиний на  Житомирщині  національний ВНЗ,  який є  базовим з  підготовки
фахівців для більшості галузей економіки Полісся України.

Університет має розвинену інфраструктуру:
8 факультетів (агрономічний,  технологічний,  ветеринарної  медицини,

інженерії  та  енергетики,  екології  і  права,  лісового  господарства,  обліку та
фінансів, економіки та менеджменту);

44  кафедри та  89  їх  філій на  виробництві  та  в  науково-дослідних
установах;

5 Науково-інноваційних інститутів (інститут економіки і  агробізнесу;
інститут  агротехнологій  та  землеустрою;  інститут  тваринництва  та
ветеринарії; інститут екології та лісу; інститут механізації агропромислового
виробництва та енергоефективності);

Центр кар’єрного розвитку та корпоративних зв’язків;
Дослідне поле;
Ботанічний сад;
Навчальну  ферму  та  навчально-науково-виробничу  клініку

ветеринарної медицини;
Наукову бібліотека;
Редакційно-видавничий відділ;
Мережу громадського харчування;
Спортивну базу.
В  структурі  університету  2  ВНЗ  І-ІІ  рівнів  акредитації:  Будівельний

коледж в місті  Житомирі та Технікум землевпорядкування в селищі Ярунь
Новоград-Волинського району Житомирської області.

В університеті  працює  677 співробітників,  з  них  272  чол.
обслуговуючого персоналу.

з них: 
- науково-педагогічних працівників – 405 чол.;
- докторів наук – 45 чол.;
- кандидатів наук – 293 чол.;
- заслужених працівників України – 18 чол.
Завідувачу кафедри рослинництва Мойсієнко Вірі Василівні у 2017 році

присвоєно почесне  звання «Заслужений працівник сільського господарства
України.

В межах міжнародного партнерства університет співпрацює з Японією,
Німеччиною,  Швецією,  Польщею,  Італією,  США,  Великобританією,
Францією,  Данією,  Нідерландами,  Литвою,  Росією  та  іншими  країнами.
Важливим  напрямом  міжнародної  діяльності  є  надання  можливості
студентам вивчення новітніх сільськогосподарських технологій та організації
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приватного  бізнесу  при  проходженні  виробничої  практики  у  фермерських
господарствах  Великобританії,  Німеччини,  Франції,  Данії,  Нідерландів,
Польщі, Швейцарії,США.

В  університеті  функціонує  дві  спеціалізовані  вчені  ради  з  правом
прийняття  до  розгляду  та  проведення  захистів  дисертацій  на  здобуття
наукового ступеня:

Д 14.083.02 - доктора (кандидата) економічних наук за спеціальністю
08.00.04 – економіка  та управління підприємствами (за  видами економічної
діяльності)  та  спеціальністю  08.00.03  –  економіка  та  управління
національним господарством ;

К  14.083.01  кандидата  сільськогосподарських  наук  за  спеціальністю
03.00.16 – екологія.

Видається  науково-теоретичний  збірник  «Вісник  Житомирського
національного  агроекологічного  університету»,  як  фаховий  для  публікації
результатів  наукових  досліджень  з  сільськогосподарських,  ветеринарних,
економічних і технічних наук.

Найголовніші  події  життя  університету  висвітлюються  на  сторінках
газети «Наш дім», де читачі отримують інформацію про нові впровадження в
навчальний процес,  наукові  здобутки  викладачів  та  студентів,  розширення
матеріально-технічної бази, про закордонні практики студентів тощо.

В  процесі  підготовки  фахівців  в  університеті  втілюється  в  життя
концепція  національного  і  духовного  відродження.  Працює  22  колективи
художньої  самодіяльності,  серед  яких  народний  духовий  оркестр,
студентський танцювальний ансамбль.

Університетський  комплекс  (ЖНАЕУ,  Будівельний  технікум,  Технікум
землевпорядкування) має потужну матеріально-технічну базу: 10 навчальних
корпусів загальною площею 79703,5 м2,  8  гуртожитків загальною площею
25447 м2.

Функціонує спортивний комплекс (два спортивних зали площею 522 м2 і
426 м2,  зал  силових  тренажерів,  настільного  тенісу,  боротьби,  боксу,
шейпінгу відкритий спортивний майданчик з штучним покриттям для гри у
мініфутбол), 4 їдальні, 5 буфетів, 2 кафе.

Наукову,  навчальну  та  культурну  діяльність  університету  забезпечує
наукова бібліотека, в структурі якої працює 2 абонемента та 6 читальних залів
на 400 робочих місць. Наукова бібліотека надає швидкий та зручний доступ
до інформаційних ресурсів у локальному та віддаленому режимах. Загальний
фонд  складає  понад  465 тис.  примірників  та  90 найменувань  періодичних
видань. Наукова бібліотека забезпечує якісне та оперативне обслуговування
користувачів і пропонує: зведений  електронний каталог,  електронний архів,
електронну  бібліотеку,  повнотекстові  бази  даних  країн  світу,  віртуальну
довідку  «Запитай  бібліотекаря»,  чат  «Допомога  онлайн»,  електронну
доставку документів, безкоштовний Інтернет тощо. 
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Протягом 2017 р. було проведено 14 засідань вченої ради Житомирського
національного  агроекологічного  університету  та  18  ректорату.  У зв’язку  із
завершенням  терміну  дії  вченої  ради  ЖНАЕУ,  створеної  наказом  «Про
затвердження  персонального  складу  Вченої  ради»  від  07.02.2012  р.  № 22,
відповідно  до  Закону  України  «Про  вищу  освіту»,  Статуту  ЖНАЕУ,
Положення  про  вчену  раду  ЖНАЕУ,  наказу  №  54  від  21.03.2017 р.  «Про
обрання складу вченої ради університету» було проведено ряд організаційних
робіт з обрання виборних представників до нового  складу вченої ради. 

Відповідно  до  рішення  конференції  трудового  колективу  ЖНАЕУ від
19.04.2017 р.  (протокол № 1)  наказом ректора  № 83 від  19.04.17 р.  «Про
затвердження  складу  Вченої  ради  університету»  було  затверджено
новообраний склад вченої ради ЖНАЕУ в кількості 51 особи відповідно до
встановлених  квот.  За  результатами  таємного  голосування  одноголосним
рішенням вченої ради від 19.04.2017 р. (протокол № 10) головою вченої ради
університету було обрано ректора, д.е.н., професора Скидана О.В.

Вчена  рада  ЖНАЕУ  як  основна  складова  в  системі  діяльності
університету затвердила ряд положень з освітньої діяльності. Це зокрема: 

 Положення про академічну доброчесність, запобігання та виявлення
плагіату в ЖНАЕУ; 

 Положення про Всеукраїнську олімпіаду ЖНАЕУ для професійної
орієнтації вступників на основі повної загальної середньої освіти;

 Порядок комплектації навчальних груп студентів ЖНАЕУ.
 Правила прийому до ЖНАЕУ в 2017 році; 
 Положення про порядок призначення і виплати стипендій студентам,

аспірантам і докторантам ЖНАЕУ;
 Порядок  формування  рейтингу  успішності  студентів  ЖНАЕУ для

призначення академічних стипендій.
На  засіданнях  вченої  ради  було  обговорено  ряд  питань  та  прийняті

відповідні  рішення  щодо  забезпечення  якості  освітньої  діяльності
університету: затверджено освітні програми для першого (бакалаврського) та
другого  (магістерського)  рівнів  вищої  освіти  за  спеціальностями
університету; навчальні  та  робочі  навчальні  плани  на  2017/2018 н.  р.;
проаналізовано результати зимової та літньої сесій студентів 2017/2018 н. р. у
розрізі академічних груп, спеціальностей та навчальних курсів (дисциплін);
уточнено  напрями  поліпшення  якості  підготовки  фахівців  за
спеціальностями;  встановлено  особливості  переведення  на  індивідуальний
графік навчання студентів факультету ветеринарної медицини.  

У зв’язку із відкриттям нових спеціальностей та з метою оптимізації
навчального  процесу  було  перейменовано  кафедри:  «економічної  теорії  та
інтелектуальної власності» на кафедру «економічної теорії,  інтелектуальної
власності та публічного управління» у зв’язку з відкриттям спеціальності 281
–  публічне  управління  та  адміністрування;  «менеджменту
зовнішньоекономічної  діяльності»  на  кафедру  «міжнародних  економічних
відносин та європейської інтеграції» у зв’язку з відкриттям спеціальності 292
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– міжнародні економічні відносини. На факультеті екології і права створено
нову кафедру «біоресурсів, аквакультури та природничих наук» у зв’язку із
відкриттям спеціальності «Водні біоресурси та аквакультура».

Рішенням  вченої  ради  ЖНАЕУ  від  27.12.2017р.  (протокол  №  5)  в
університеті створено Центр кар’єрного розвитку та корпоративних зв’язків.
Сферою діяльності вищезгаданого Центру є: проведення вступної кампанії і
профорієнтаційної  роботи;  організація  курсів  підготовки  до  зовнішнього
незалежного  оцінювання;  допомога  студентам  і  випускникам  у
працевлаштуванні;  організація  курсів  підвищення  кваліфікації  та/або
стажування науково-педагогічних працівників тощо.

За  ініціативою  Ради  молодих  вчених  університету  та  з  метою
стимулювання науково-інноваційної діяльності, розвитку екологічної освіти,
науково-дослідної  та  освітньої  діяльності  в  університеті,  формування
пропозицій  щодо  вирішення  актуальних  проблем  розвитку  територіальних
громад та активізації розвитку суспільного сектора економіки, інноваційної
діяльності,  реалізації  галузевої  аграрної  політики  та  вирішення  питань
профорієнтаційної  діяльності  створено  Центр  розвитку  територіальних
громад  ЖНАЕУ.  Забезпечуючи  його  діяльність,  14  липня  2017  р.  було
підписано  Меморандум  про  співпрацю  та  партнерство  між  ЖНАЕУ,
ННЦ «Інститут  аграрної  економіки»,  Житомирським  регіональним
відділенням  асоціації  сільських  та  селищних  рад,  Несолонською
територіальною громадою, Громадськими організаціями: Гранідуб, Народний
рух  захисту  землі,  Науково-дослідний  інститут  удосконалення  системи
управління,  Лагульське  об’єднання  сталого  землекористування  та  іншими
сторонами.  Рішенням  вченої  ради  від  29.08.2017  р.  (протокол №1)
затверджено Положення Центру розвитку територіальних громад ЖНАЕУ. 

Для  здійснення  громадського  контролю  за  діяльністю  університету,
управлінням  майном,  сприяння  розв’язанню  перспективних  завдань  його
розвитку,  залученню  фінансових  ресурсів  для  забезпечення  діяльності  діє
Наглядова рада Житомирського національного агроекологічного університету
в такому складі:

1. Дідківський  Володимир  Олександрович  –  депутат  Житомирської
обласної ради, директор Агрофірми «Єрчики», Герой України;

2. Дячук Микола Миколайович – заступник голови правління корпорації
Сварог-Вест-Груп;

3. Загладько  Віктор  Миколайович  –  директор  КП  «Облархпроект»
Житомирської  обласної  ради,  голова  галузевої  організації  «Асоціація
будівельників і роботодавців промисловості»;

4. Кирилюк  Руслан  Миколайович  –  начальник  управління
агропромислового розвитку Житомирської обласної державної адміністрації;

5. Левківський Володимир Михайлович – директор ТОВ «Райз-Полісся»
с. Радчиці Овруцького району Житомирської області;

6. Ракович  Олександр  Іванович  –  генеральний  директор  компанії
Полісся продукт, депутатаЖитомирської міської ради;
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7. Рудченко  Микола  Миколайович  –  депутат  Житомирської  обласної
ради, голова Житомирської обласної організації Народної Партії;

8. Оніщук  Микола  Васильович  –  ректор  Національної  школи  судів
України, д.ю.н., Заслужений юрист України;

9. Орлюк Сергій Валерійович – депутат Житомирської  обласної  ради,
директор  приватної  ветеринарної  клініки  «Айболіт»,  м.  Бердичів;  голова
асоціації ветеринарних лікарів Житомирської області;

10.Суслова Ірина Миколаївна – народний депутат України;
11.Сидорчук  Юрій  Степанович  –  заступник  директора  ПСП  «Граніт»

Новоград-Волинського району Житомирської області;
12.Ткаченко  Дмитро  Вікторович  –  керівник  СФГ  «Демитра»,

м. Андрушівка Житомирської області;
13.Ширма  Володимир  Васильович  –  перший  заступник  голови

Житомирської обласної ради;
14.Ющенко Олександр Миколайович – депутат Житомирської обласної

ради,  генеральний  директор  ПП «Галекс  Агро» с.  Стриєва  Новоград-
Волинський району Житомирської області.
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2. Результати  вступної  кампанії  та  динаміка  контингенту
студентів

Прийом  на  навчання  до  університету  у  2017  році  здійснювала
приймальна комісія відповідно до Умов прийому до ВНЗ у 2017 році, Правил
прийому  до  ЖНАЕУ  у  2017  році  та  з  використанням  Єдиної  державної
електронної  бази  з  питань  освіти.  Правила  прийому  до  ЖНАЕУ  були
розроблені на підставі Умов прийому, затверджені Вченою радою ЖНАЕУ та
оприлюднені  на  офіційному  сайті  університету.  Усі  структурні  підрозділи
приймальної  комісії  були  своєчасно  створені  та  затверджені  наказами
ректора. 

В 2017 році на належному рівні було проведено роботу приймальної
комісії, а також прийом абітурієнтів на денну та заочну форму навчання за
державним замовленням та за рахунок коштів фізичних та юридичних осіб у
повному обсязі.

За підсумками роботи приймальної комісії на навчання до ЖНАЕУ було
прийнято на денну форму навчання 1528 осіб, на заочну – 1393. Всього до
університету вступило 2921 абітурієнт.

На  1  курс  денної  форми навчання  вступило 690  абітурієнтів,  що на
8,3% більше,  ніж у попередньому році.  За ОС «Магістр» зараховано 1218
студентів, що на 53,8% більше, ніж у попередньому році.
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Динаміка  змін  ліцензованого  обсягу  за  2016-2017  та  2017-2018  н. р.
представлена  в  діаграмах.  Значна  частка  скорочення  обсягу  ліцензованого
обсягу у 2017 році спричинена припиненням набору абітурієнтів за освітньо-
кваліфікаційним  рівнем  “спеціаліст”.  Проте,  завдяки  розширенню  та
відкриттю нових спеціальностей ліцензований обсяг бакалаврів зріс на 10%,
магістрів – на 17%. 
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3. Навчальна робота

За звітний період ліцензовані нові спеціальності: за освітнім ступенем
бакалавр  -  «Науки  про  Землю»,  «Комп’ютерні  науки»,  «Міжнародні
економічні  відносини»,  «Галузеве  машинобудування»,  «Інформаційні
системи та технології». За освітнім ступенем магістр  акредитована освітня
програма  «Електроенергетика,  електротехніка  та  електромеханіка»,
збільшено  ліцензований  обсяг  спеціальності  «Публічне  управління  та
адміністрування» до 150 осіб. 

Сьогодні  в  університеті  ліцензовані  25  спеціальностей  за  освітнім
ступенем бакалавра, та 15 – за освітнім рівнем магістра.

Відбулося укрупнення навчальних дисциплін, мінімальний обсяг однієї
склав не менше 4 кредитів  EKTS, що дало можливість зменшити кількість
залікових складових (навчальних дисциплін, курсових робіт) до 7 за семестр.
Крім того, було зменшено кількість аудиторного навантаження студентів до
1/3 від загального обсягу.
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За  результатами  екзаменаційних  сесій  у  2016-2017  навчальному  році
абсолютна успішність склала 87,84%  проти 91,13% у 2015-2016 навчальному
році,  але  збільшився  відсоток  студентів,  які  навчаються  на  «відмінно»  із
14,33%, до 16,24% і «відмінно» та «добре» з  28,3% до 32,43%. Середній бал
успішності збільшився з 4,2 до 4,3. Порівняльні результати екзаменаційних
сесій у 2016/2017 н. р.

Важливим  критерієм  визначення  якості  освіти  є  система  контролю  й
оцінки викладання та рівня знань студентів. Контроль знань є невід’ємним
елементом управління якістю освіти. Він має здійснюватися на різних етапах
оволодіння  знаннями.  Організований  на  належному  рівні  контроль  знань
впливає  на  демократизацію  освітнього процесу,  його  інтенсифікацію  та
диференціацію.

Тестування  передбачає  контроль,  перевірку,  оцінювання,  накопичення
статистичних  даних,  їх  аналіз,  виявлення  динаміки,  тенденцій  та
прогнозування розвитку результатів навчальної діяльності.

Проведення незалежного заміру знань студентів (шляхом дистанційного
тестування) проводиться вже близько 10 років Науково-методичним центром
«Агроосвіта» з  метою здійснення контролю за дотриманням вимог  якості
освіти, що дає можливість моніторити якість освіти не тільки в межах групи,
курсу, факультету, а в межах всіх аграрних вищих навчальних закладів.

Кращі результати показали студенти спеціальностей «Захист рослин»
та «Геодезія, картографія та землеустрій» – середній бал 4,93; «Агрономія» –
середній бал 4,7. Одним з критеріїв підвищення якості підготовки студентів є
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проведення  олімпіад  з  дисциплін  та  спеціальностей.  У  2016-2017
навчальному році в Університеті в рамках 1 туру Всеукраїнської олімпіади
були проведені олімпіади з 35 дисциплін та 15 спеціальностей. 

За  підсумками 2  туру Всеукраїнської  студентської  олімпіади  у  2016-
2017 н.р. стали призерами 11 студентів: 1 місце – студент 1 курсу скороченого
терміну  навчання,  спеціальності  «Електроенергетика,  електротехніка  та
електромеханіка» та студентка ОС магістр, спеціальності «Захист і карантин
рослин»,  2  місце  –  студентка  4  курсу,  спеціальності  «Агроінженерія»  та
студент  1  курсу  скороченого  терміну  навчання  спеціальності
«Електроенергетика,  електротехніка  та  електромеханіка»,  3  місце  –  три
студента  ОС  магістр  спеціальності  «Агроінженерія»,  студент  4  курсу
спеціальності  «Електроенергетика,  електротехніка  та  електромеханіка»,
студентка  4  курсу  спеціальності  «Технологія   виробництва  та  переробки
продукції  тваринництва»,  студент  3  курсу  спеціальності  «Екологія»  та
студентка ОС магістр спеціальності «Екологія».

На  базі  університету  у  2017  році  було  проведено  Всеукраїнську
Олімпіаду  зі  спеціальності  «Лісове  господарство».  Вперше  за  ввесь  час
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проведення  змагань  участь  в  олімпіаді  взяли  29  учасників  із  10  вищих
навчальних  закладів,  зокрема  Національного  університету  біоресурсів  та
природокористування України  (м.  Київ),  Національного  лісотехнічного
університету України  (м.  Львів),  Уманського  національного  університету
садівництва,  Сумського  національного  аграрного  університету,  Харківської
державної  зооветеринарної  академії,  Харківського національного аграрного
університету, а також Миколаївського національного аграрного університету,
Прикарпатського національного університету та  Харківського національного
університету міського господарства.

Результатами  якісної  підготовки  фахівців  є  підсумки  роботи
екзаменаційних комісій. Так, у 2017 році одержали дипломи: 1322 бакалавра,
697 спеціаліста, 663 магістра денної та заочної форм навчання (разом 2682
випускників).  Одержали  дипломів  з  відзнакою 322  або  12%  від  загальної
чисельності  випускників.  Середній  бал  успішності  із  захисту   дипломних
робіт склав по денній формі – 4,3, по заочній – 4,2. 

Рекомендовано дипломних робіт до впровадження по денній формі –
6% (36 робіт), по заочній – 4%  (25 робіт). Протягом року суттєво покращено
практичну підготовку студентів за рахунок проведення частини занять на базі
підприємств, установ та організацій.
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У 2017 році на програмній платформі  Moodle створено освітній портал
ЖНАЕУ.
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ІНФОРМАЦІЯ
про контингент студентів в розрізі спеціальностей ЖНАЕУ станом на 01.01.2018 року

Спеціальність за Переліком-2015 Кількість студентів Всього студентів
бакалавр спеціаліст магістр денна заочна

денна заочна денна заочна денна заочна
 051 Економіка 48 31 13 53 61 84

071 Облік і оподаткування 126 256 47 169 173 425
072 Фінанси, банківська справа та страхування 125 62 57 75 182 137

073 Менеджмент 111 125 48 103 159 228
075 Маркетинг 26 14 - - 26 14

076 Підприємництво, торгівля та біржова
діяльність

27 13 25 30 52 43

081 Право 194 167 - - 194 167
101 Екологія 144 89 42 47 186 136

103 Науки про Землю 10 2 - - 10 2
122 Комп’ютерні науки 20 - - - 20 -

141 Електроенергетика, електротехніка та
електромеханіка

99 55 48 40 147 95

183 Технології захисту навколишнього середовища 10 3 20 21 30 24
193 Геодезія та землеустрій 111 62 - - 111 62

201 Агрономія 277 223 106 107 383 330
202 Захист і карантин рослин 142 85 40 52 182 137

204  Технологія виробництва і переробки продукції
тваринництва

298 235 109 102 407 337

205 Лісове господарство 216 345 96 104 312 449
207 Водні біоресурси та аквакультура 29 12 - - 29 12

208 Агроінженерія 295 224 134 113 429 337
211 Ветеринарна медицина 169 - 52 414 - 635 -

242 Туризм 60 26 - - 60 26
281 Публічне управління та адміністрування 17 21 26 35 43 56

292 Міжнародні економічні відносини 22 - - - 22 -
ВСЬОГО 2576 2050 52 1225 1051 3853 3101
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Результати II-го етапу Всеукраїнської студентської олімпіади 
№
п/п

Спеціальність, дисципліна
П.І.Б. студентів
які приймали участь

П.І.Б. наукового
керівника

Місце проведення
Призове

місце
Агрономічний факультет

1 Фітофармакологія
ОС «Магістр»

Ткачук Людмила Миколаївна
доцент

Тимощук Т.М.
Харківський національний аграрний

університет ім. В.В. Докучаєва,
1-е місце

Факультет екології і права

2 Агроекологія
ОС «Бакалавр»

Воробйов Володимир Ігорович
професор

Дубовий В.І.
Львівський національний аграрний

університет
3-е місце

3
Екологія

ОС «Бакалавр»
Прохорчук Катерина Сергіївна

доцент
Бордюг Н.С.

Полтавський національний технічний
університет ім. Ю.Кондратюка

3-е місце

Факультет інженерії та енергетики
4 Монтаж електрообладнання і

систем керування
ОС «Бакалавр»

Латка Андрій Олександрович
асистент

Прядко В.А.
Харківський національний технічний
університет сільського господарства 

1-е місце

5 Монтаж електрообладнання і
систем керування

ОС «Бакалавр»
Ямковий Іван Миколайович

асистент
Прядко В.А.

Харківський національний технічний
університет сільського господарства 

2-е місце

6
Експлуатація машин та

обладнання
ОС «Бакалавр»

Цьопич Катерина Борисівна

доценти
Ярош Я.Д.,

Куликівський В.Л.

Таврійський державний
агротехнологічний університет

2-е місце

7 Машини та обладнання
сільськогосподарського

виробництва

ОС «Бакалавр»
Павлюк Андрій Варфоломійович

доцент
Савченко В. М.

Харківський національний технічний
університет сільського господарства

ім.. П.Василенка
3-е місце

8 Транспортні технології та засоби
в агропромисловому комплексі

ОС «Бакалавр»
Кривобочек Микола Миколайович

доцент
Міненко С.В.

Кіровоградський національний
технічний університет

3-е місце

9 Відновлення та підвищення
зносостійкості деталей

конструкцій

ОС «Бакалавр»
Матвійчук Руслан Володимирович

доцент
Міненко С..В

Кіровоградський національний
технічний університет

3-е місце

10 Електроенергетика та
електротехнічні системи в АПК

ОС «Бакалавр»
Нанівський Тарас Вячаславович

кафедра механіки та
інженерії агроекосистем

Львівський національний аграрний
університет

3-е місце

Технологічний факультет
11 Годівля тварин і технологія

кормів
ОС «Бакалавр»

Мяновська Тетяна Вікторівна
доцент

Кальчук Л.А.
Національний університет біоресурсів

і природокористування України
3-е місце
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4. Наукова та науково-технічна діяльність

Науковий  та  інноваційний  розвиток  університету  забезпечується
концепцією та відповідною програмою, схваленою Вченою Радою університету.
У  відповідності  до  Концепції  стратегічного  розвитку  в Житомирському
національному агроекологічному університеті створено сучасну інфраструктуру
підтримки наукової та інноваційної діяльності, а саме:

5  науково-інноваційних  інститутів,  як  інноваційних  центрів  розвитку
аграрного сектору Поліського регіону;

структурний  підрозділ  –  Поліський  центр  органічного  виробництва,
який займається питаннями стимулювання розвитку органічного виробництва
в Поліському  регіоні,  сприяння  на  цій  основі  реалізації  завдань  щодо
забезпечення сталого  розвитку  сільських  територій,  відтворення  родючості
ґрунтів  та збереження  навколишнього  середовища,  забезпечення  споживчого
ринку  якісною  продукцією  та  зміцнення  експортного  потенціалу
регіону, поліпшення його іміджу як виробника органічної продукції.

Поліський  центр  еколого-енергетичних  технологій,  діяльність
якого спрямована  на  проведення  науково-дослідних  та  дослідно-
конструкторських  робіт у  сфері  виробництва  енергоносіїв  з  відновлюваних
джерел енергії та альтернативних видів палива; створення системи моніторингу
виробництва енергоносіїв  з  відновлюваних  джерел  енергії  та  альтернативних
видів палива натериторії Полісся; проведення досліджень потенціалу території
Полісся  щодо розміщення  об'єктів  відновлюваної  енергетики;  обгрунтування
екологічно безпечних  технологій  вирощування  сільськогосподарських
енергетичних культур та розміщення виробництва з їх перероблення, зокрема в
зоні радіоактивного забруднення. 

В університеті функціонує 15 наукових шкіл: 
1. «Відродження  радіоактивних  територій».  Керівник:

Романчук Л. Д. – доктор сільськогосподарських наук, професор. 
2. «Годівля тварин та технологія кормів». Керівник: Бурлака В. А. –

доктор сільськогосподарських наук, професор. 
3. «Створення  та  поліпшення  порід  у  молочному  скотарстві».

Керівник: Пелехатий М. С. – доктор сільськогосподарських наук, професор.
4. «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при

патології». Керівник: Горальський Л. П. –  доктор ветеринарних наук, професор.
5.  «Агроекологічні  основи  удосконалення   кормовиробництва  на

Поліссі  України».  Керівник:  Мойсієнко В. В.  –  доктор сільськогосподарських
наук, професор.

6. «Моделювання  складних  стохастичних  систем,  далеких  від
рівноваги.  Механіка  та  фізика  руйнування.  Синергетика,  нелінійні  явища  та
сучасні технології». Керівник: Грабар І. Г. – доктор технічних наук, професор. 

7. «Синергетична  парадигма  економіки».  Керівник:
Ходаківський Є. І. – доктор економічних наук, професор. 
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8. «Оцінка  природної  резистентності  і  відтворювальної  здатності
великої  рогатої  худоби  та  розробка  методів  їх  корекції  в  умовах  тривалого
впливу  на  організм  іонізуючого  випромінювання».  Керівник:
Калиновський Г. М. – доктор ветеринарних наук, професор.

9. «Заразні хвороби коней та ретровірусні хвороби молодняку великої
рогатої  худоби».  Керівник:  Галатюк  О. Є.  –  доктор  ветеринарних  наук,
професор.

10. «Розробка  науково  обґрунтованої  системи  діагностики,
профілактики  та  лікування  інвазійних  хвороб  свійських  тварин».  Керівник:
Довгій Ю. Ю.  – доктор ветеринарних наук, професор.

11. «Моніторинг  хімічного  складу  й  поживної  цінності  кормових
культур та еколого-економічна оцінка ефективності  їх вирощування в умовах
Житомирської області». Керівник: Славов В. П. – доктор сільськогосподарських
наук, професор, член-кореспондент НААН.

12. «Вивчення  просторово-типологічної  структури  та  організація
населення  хребетних  тварин,  зоокомплексів  хребетних  закритих  і  відкритих
типів  екосистем».  Керівник:  Гузій А. І. –  доктор  сільськогосподарських  наук,
професор.

13.  «Розвиток  галузі  скотарства  в  умовах  ринкових  відносин».
Керівник: Микитюк В. М. – доктор економічних наук, професор.

14. «Сільськогосподарська  кооперація  та  вертикальна  інтеграція  в
агробізнесі». Керівник: Зіновчук В. В. – доктор економічних наук, професор.

15. «Обґрунтування  механізмів  облікової  політики,  моніторингу,
діагностики  і  побудови  рейтингів  щодо  діяльності  господарюючих  систем
аграрного  сектору  економіки».  Керівник:  Цаль-Цалко  Ю. С.  –  доктор
економічних наук, професор.

Протягом  року  наукові  дослідження  в  університеті  були  зосереджені  на
наступних пріоритетних напрямах:
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На  базі  Житомирського  національного  агроекологічного  університету
успішно  реалізовується проект  «Німецько-українська  співпраця  в  галузі
органічного  сільського  господарства»,  мета  якого   –  сприяння  покращенню
експертних  знань  технічного  та  керівного  персоналу  в  галузі  органічного
землеробства.

Мета  проекту  полягає  у  сприянні  розвиткові  органічного  сільського
господарства в Україні через покращення підготовки і підвищення кваліфікації
фахівців  і  керівників  підприємств.  Завдяки  підвищенню  кваліфікації  та
консультуванню надаються фахові знання і створюються необхідні структури,
які протягом тривалого часу будуть забезпечувати якість органічних продуктів.
При  цьому  розглядаються  як  технічні  аспекти  сільськогосподарського
виробництва, так і тема сертифікації.

Поряд з подальшим розвитком змісту підготовки і підвищення кваліфікації
необхідно  також  покращувати  методи  навчання  і  консультування.  Тісна
співпраця  між  проектом,  сільськогосподарськими  підприємствами,  а  також
університетами  і  аграрними  коледжами  сприятиме  практично-орієнтованій
передачі  знань.  Практичне  спрямування  і  можливість  безпосереднього
застосування  змісту  навчання  знаходяться  в  центрі  уваги  як  на  заняттях  з
підвищення  кваліфікації  викладачів,  так  і  на  тренінгах  і  консультаціях  для
підприємств.  Для  подальшого  розвитку  державної  системи  контролю  за
підтримки  проекту  відбуваються  тренінги  і  майстерні  зі  співробітниками
державних  установ.  При  цьому  проект  використовує  досвід  розвитку
органічного сектора в Німеччині.
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Команда  науковців  Житомирського  національного  агроекологічного
університету протягом звітного року реалізувала перший етап проеку напряму
ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+», що фінансується ЄС.

Основна мета проекту – «Аграрна політика ЄС»:
систематизувати  теоретичні  та  практичні  знання  з  особливостей

формування аграрної політики ЄС;
надати знання про структуру та зміст аграрної політики ЄС;
надати знання про основні  результати,  досягнення,  ризики,  виклики та

перспективи САП ЄС;
навчити  аналізу  євроінтеграційних  явищ  і  процесів  з  урахуванням

професійних інтересів учасників навчального процесу;
розвинути  аналітичні  здібності  слухачів  та  вміння  їх  застосовувати  з

метою аналізу місця та статусу України в сучасній аграрній політиці Європи й
визначення її геополітичних перспектив та інтересів;

сформувати вміння прогнозувати та проектувати розвиток європейського
континенту та його взаємозв’язків з іншими частинами світу в тому числі і з
Україною;

розвинути комунікативні навички та навички роботи в групі, націлених на
поглиблення знань про європейську інтеграцію.

У рамках реалізації проекту здійснено:
розробку  та  викладання  курсів,  присвячених  ЄС  та  євроінтеграційній

тематиці  (ЄС:  від  витоків  до  Стратегії-2020,  Спільна  аграрна  політика  ЄС:
досвід  та  сучасна  модель,  Політика  сільського  розвитку  в  Європейському
Союзі, Агробізнес ЄС, Екологічне сільське господарство і стандарти якості та
безпеки харчових продуктів в ЄС);

підготовку дидактичних матеріалів;
публікації наукових статей та розпочато підготовку видання монографії;
проведення низку семінарів, круглих столів, конференцій.
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У 2017 році аспірантам університету прочитано освітній курс «Аграрна
політика ЄС (АгПоЄС)» у рамках програми Жанна Моне (Erasmus+) з метою
сприяння  співробітництву  міжнародних  дослідницьких  колективів  за  такими
тематиками:

- Презентація програми, проекту;
- ЄС: від витоків до Стратегії-2020;
- САР ЄС: досвід і сучасна модель;
- Політика сільського розвитку в ЄС;
- Агробізнес Європейського Союзу;
- Екологічне сільське господарство і стандарти якості та безпеки харчових

продуктів ЄС.

У результаті слухачі модуля «Аграрна політика» набули необхідних знань
щодо  міжнародного  співробітництва  та  реалізації  аграрної  політики
європейської інтеграції України, для успішного визначення стратегії  розвитку
аграрного  сектора,  оперативних  планів  і  практичного  управління  програм  і
проектів, розроблених в рамках Європейської політики сусідства. Окрім цього,
молоді  науковці  отримали  можливість  визначитися  зі  своїм  подальшим
співробітництвом  з  колегами  з  ЄС,  що  сприятиме  їх  майбутній  кар'єрі  та
професійному розвитку як провідних науковців.
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У 2017 році також здійснювалися наукові дослідження з фінансуванням із
зовнішніх джерел:
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В університеті  проводяться  комплексні  наукові  дослідження  з  проблем
мінімізації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС. З 1993 року і по даний час
в університеті проводяться спільні міжнародні наукові дослідження з вирішення
проблем  ліквідації  наслідків  аварії  на  Чорнобильській  АЕС  з  Радіаційним
центром  із  захисту  населення  і  радіоекології  Ганноверського  університету
(Німеччина). 

На  базі  університету  реалізовано  проект  прикладного  дослідження,  що
фінансується  за  рахунок  державного  бюджету,  «Оцінка  якості  життя  та
радіаційної безпеки сільського населення радіоактивно забруднених територій».
Проект спрямований на вивчення закономірностей зміни радіаційної ситуації у
віддалений період після аварії на ЧАЕС. Наукове дослідження спрямоване на
встановлення  фактичної  щільності  забруднення  137Cs  ґрунтів,  питомої
активності 137Cs у водних джерелах, продукції рослинництва, тваринництва та
лісового  походження,  а  також  отримання  даних  щодо  ефективності
вирощування нетрадиційних та нових енергетичних культур з метою реалізації
стратегії реабілітації радіоактивно забруднених сільськогосподарських земель.
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Команда науковців університету реалізовують проект «Інклюзивна модель
сталого розвитку сільських громад в умовах євроінтеграційної перспективи»,
який  спрямовано  на  формування  інклюзивної  моделі  сталого  розвитку
сільських громад з урахуванням існуючих соціодемографічних, економічних та
екологічних проблем сільських територій. 
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У національній  моделі  інклюзивного  розвитку  сільських  громад  буде
враховано  особливості  формування  ринку  землі  та  реалізації  земельних
відносин;  організаційне  та  інституційне  забезпечення  розвитку  економіки
громади  на  засадах  кооперації,  вертикальної  інтеграції  та  диверсифікації;
загрози  та  ризики  екологічному  добробуту;  природні  принади  сільських
територій. Пріоритети подальшого розвитку економічного потенціалу сільських
територій  формуватимуться  з  урахуванням  європейських  стандартів  якості
життя  та  соціальних  гарантій,  гендерної  рівності,  значущості лідерського
потенціалу сільських громад.

Науковцями  університету  реалізовано  проект  за  госпдоговірною
тематикою,  що  фінансується  ПФ  «ВІТА» – «Вплив   «Живини»  на  молочну
продуктивність та гематологічні  показники корів». Метою дослідження було
визначено  вивчення  впливу  «Живини»  на  молочну  продуктивність  та
гематологічні  показники  корів. Соціальний  ефект  від  реалізації  проекту:
«Живина» вплинула на підвищення морфологічних та біохімічних показників
крові у корів. Відмітили підвищення надою на одну корову, підвищення білку в
молоці на 2,1 % та жирності молока з 3,6 до 3,9 %.
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Важливим структурним підрозділом університету є дослідне поле, на базі
якого  закладено  органічну  сівозміну,  проводяться  наукові  дослідження  з
проблематики росту і розвитку с.-г. культур; встановлення поширення, розвитку
корисних і шкідливих організмів; визначення урожайності та якості продукції,
показників родючості ґрунту в умовах органічного виробництва.
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На  базі  Ботанічного  саду  університету  продовжувалося  проведення
досліджень щодо  вивчення лісової флори і  методів її  збагачення за рахунок
інтродукції  нових  лісових  порід,  адже  більша  частина  Житомирщини
розташована в Поліській природно-географічній зоні. Для більш інтенсивного
кількісно-якісного  урізноманітнення  колекції  деревних  порід  сад  активно
підтримує виробничі стосунки з лісогосподарськими підприємствами області.

Ботанічний  сад  має  власний  чудовий  колекційний  матеріал,  що  налічує
більше 50 видів надзвичайно цікавих, оригінальних і корисних представників
дендрофлори.  Найбільш  відомими  з  них  є  гінкго  дволопатеве  –  живий
пам’ятник далекої минувшини, листя якого використовують для виготовлення
косметичних засобів, медичних препаратів, якими лікують кровоносні судини
головного  мозку;  каштан  їстівний –  славетне  дерево  з  багатою і  загадковою
історією, дерево, якому пощастило разом з виноградом, пшеницею, маслиною
стати значним надбанням загальнолюдської культури. 

Надзвичайно  для  широкого  впровадження  на  Поліссі  є  коркове  дерево,
птерокарія,  тис  ягідний,  горіх  чорний,  береза  вишнева,  ліщина  ведмежа  та
багато інших деревних порід.
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Протягом  2017  року  на  базі  університету  проведено  4  Міжнародні
науково-практичні конференції:
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Зокрема,  V Міжнародна  науково-практична  конференція  “Органічне
виробництво  і  продовольча  безпека».  Мета  проведення: ознайомлення  з
результатами  наукових  досліджень,  практичним  досвідом  та  обмін  думками
щодо вирішення актуальних проблем розвитку органічного виробництва.

Основна тематика:
- Проблеми і перспективи розвитку органічного виробництва;
- Роль органічного виробництва у формуванні продовольчої безпеки;
- Органічні технології виробництва в агрономії;
- Особливості виробництва органічної тваринницької продукції;
- Маркетинг органічної продукції;
- Роль  системи  вищої  освіти  у  підготовці  фахівців  з  органічного

виробництва.
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Протягом  2017  року  на  базі  університету  проведено  також  18
Всеукраїнських науково-практичних конференцій та ряд між факультетських і
студентських науково-практичних конференцій і семінарів:
№ Назва конференції та дата проведення
1 Науково-практична конференція фермерів та приватних землевласників області. 

27 січня  2017 року
2 Конференція наукового-педагогічних працівників науково-інноваційного інституту

екології та лісу «Наукові читання – 2017». 13 березня 2017 року
3 Науково-практичну конференцію науково-педагогічних працівників, докторантів,

аспірантів та молодих вчених науково-інноваційного інституту економіки та агробізнесу
«Наукові читання – 2017». 13-14 березня 2017 року

4 Науково-практичну конференцію науково-педагогічних працівників, докторантів,
аспірантів та молодих вчених науково-інноваційного інституту економіки та агробізнесу

«Наукові читання – 2017». 15 березня 2017 року
5 Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Перспективи і тенденції розвитку

конструкцій та технічного сервісу сільськогосподарських машин і знарядь». 29-30
березня 2017 року

6 Всеукраїнська науково-практична конференція «Оптимізація сучасних технологій в
агрономії, захисті рослин та землеустрої». 27-28 квітня 2017 року

7 II Науково-практична конференція студентів, аспірантів, молодих вчених на тему:
“Менеджмент в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного

розвитку”. 11 травня 2017 року
8 Всеукраїнську науково-практичну інтернет-конференцію «Соціально-економічні

проблеми аграрного розвитку регіонів». 16 травня 2017 року

9 Всеукраїнська науково-практична конференція «Формування та розвиток сучасної
моделі біоекономічної системи на сільських територіях». 18 травня 2017 року

10 ХІІI Всеукраїнська науково-практична конференція «Наука. Молодь. Екологія – 2017».
25 травня 2017 року

11 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Досвід і проблеми впровадження в
Україні технологій підвищення енергоефективності та енергозбереження на основі

використання енергетичних установок і комплексів на нетрадиційних і відновлюваних
джерелах енергії». 25-26 травня 2017 року

12 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Туризм: міжнародний досвід та
національні пріоритети». 26 травня 2017 року

13 Всеукраїнська науково-практична конференція «Кооперативні читання – 2017». 2
вересня 2017 року

14 І Всеукраїнська науково-практична конференція «Біоенергетичні системи в
агропромисловому виробництві». 16-17 листопада 2017 року

15 Всеукраїнська науково-практична конференція «Українські еліти у цивілізаційному
розвитку Європи». 17 листопада 2017 року

16 V Всеукраїнська науково-практична конференція студентів, магістрів, аспірантів і
молодих вчених «Ліс, наука, молодь». 23  листопада 2017 року

17 Всеукраїнську науково-практичну конференцію «Становлення механізму публічного
управління розвитком сільських територій як пріоритет державної політики

децентралізації». 28 листопада 2017 року
18 ІІІ Науково-практична конференція молодих вчених, аспірантів, студентів «Менеджмент

в аграрному секторі економіки: теорія та практика ефективного розвитку». 29.11.2017 

35



Питання  альтернативної  енергетики  безпосередньо  пов’язані  також  з
проблематикою  розвитку  сільських  територій.  Проведені  протягом  останніх
років  в  університеті  дослідження підтвердили важливість  реалізації  проектів
щодо вирощування та переробки енергетичних культур, зокрема міскантусу. 
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Науковцями університету проведено також ряд економічних досліджень
щодо  проблематики  енергоефективності  та  використання  альтернативних
джерел  енергії.  На  базі  університету  створено  Науково-дослідний  полігон
електроенергетичних систем, до якого входять сонячні батареї, твердопаливна
котельня,  в  рамках  наукових  досліджень  розроблено  проект  вітряка,
обґрунтовано  підходи  щодо  посилення  енергетичної  безпеки  сільських
територій за рахунок створення локальних енергетичних систем, які базуються
на використанні енергії біомаси та інших альтернативних економічно доцільних
джерел  енергії.  В  даний  час  використання  полігону  забезпечує  можливість
досліджень  використання  низки  усіх  джерел  відновлювальної  енергії  для
енергозабезпечення об’єктів виробничої і соціальної сфери.

Студенти університету продовжували брати активну участь у конкурсах
студентських наукових робіт.  Протягом останніх років студенти університету
беруть  активну  участь  та  стають   переможцями  Всеукраїнського  конкурсу
студентських наукових робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук.

Протягом року науковцями університету опубліковано 48 посібники та 4
підручники, 25 монографій, 366 статті в наукових фахових виданнях та 177 – у
зарубіжних виданнях,  зокрема  24  публікації  у  виданнях,  що  мають  високий
рівень цитування. Отримано 6 патентів на винаходи та 9 – на корисні моделі.
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Студенти - переможці Всеукраїнського конкурсу студентських наукових
робіт з природничих, технічних і гуманітарних наук 

№
з/п

П.І.Б., курс,
спеціальність (напрям
підготовки) студента 

П.І.Б. та посада наукового
керівника 

Форма
нагороди

Назва 
галузей наук,
спеціальності

конкурсу

1.

Марчук Вікторія
Сергіївна, 

4 курс, 
«Агрономія»

Тимощук 
Тетяна Миколаївна,

к. с.-г. н., доцент кафедри
захисту рослин

Диплом ІІ
ступеня

Агрономія

2.

Прохорчук Катерина
Сергіївна
5 курс, 

«Екологія»

Бордюг Наталія Сергіївна,
к. с.-г. н., доцент кафедри

екологічної безпеки та
економіки

природокористування

Диплом ІІІ
ступеню

Екологія

3.

Ващенко Антоніна
Олександрівна, 

5 курс, 
«Управління

інноваційною
діяльністю»

Плотнікова Марія
Федорівна, 

к. е. н., доцент кафедри
інноваційного

підприємництва та
інвестиційної діяльності

Диплом ІІІ
ступеня

Підприємництво

4.

Ващенко Антоніна
Олександрівна, 

5 курс, 
«Управління

інноваційною
діяльністю»

Плотнікова Марія
Федорівна, 

к. е. н., доцент кафедри
інноваційного

підприємництва та
інвестиційної діяльності

Диплом ІІІ
ступеня

Менеджмент,
секція

«Інновацій-ний
та інвестиційний

менеджмент»

5.

Зименко Владислав
Миколайович,
Сич Олександр

Сергійович
4 курс,

«Електроенергетика,
електротехніка та
електромеханіка»

Прядко Володимир
Анатолійович, 

ст. викладач кафедри
електрифікації,

автоматизації виробництва
та інженерної екології

Диплом ІІІ
ступеня

Машини та
засоби

механізації
сільсько-

господарського
виробництва

6.

Павлюк Андрій
Варфоломійович,

1 курс ОС «Магіст»
«Агроінженерія»

Савченко Василь
Миколайович, 

к. т. н., доцент кафедри
машиновикористання та
сервісу технологічних

систем 

Диплом ІІІ
ступеня

Машини та
засоби

механізації
сільсько-

господарського
виробництва
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Діяльність аспірантури і  докторантури. Станом на кінець 2017 року в
Житомирському  національному  агроекологічного  університеті  навчається  77
аспірантів, з них з відривом від виробництва (стаціонар) за рахунок бюджетного
фінансування 42 осіб; з відривом від виробництва (заочна форма) за рахунок
бюджетного  фінансування  27  осіб  та  на  контрактній  основі  12  осіб.  У
докторантурі навчається 5 осіб за рахунок бюджетного фінансування.

В  Житомирському  національному  агроекологічному  університеті
проводиться підготовка докторів філософії з таких напрямів: 

У 2017 році до аспірантури вступило 15 аспірантів на здобуття ступеня
доктора філософії. З них 9 аспірантів з відривом від виробництва за державним
замовленням та 6 аспірантів без відриву від виробництва на комерційній основі.
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У  2017році  випуск  науково-педагогічних  кадрів  через  докторантуру  за
рахунок державного фінансування становить 3 особи. В аспірантурі – 21 особа,
з  них з  відривом від  виробництва 12 осіб  (у  тому числі  1  особа з  захистом
дисертацій)  та  9  осіб  без  відриву  від  виробництва (у  тому числі  з  захистом
дисертацій 1 особа). 

За  рішенням  засідання  Вченої  ради  університету  від  26.10.2016  року
(протоколу  № 4)  та  наказу  ректора  від  04.11.2016  року  № 1581-ст  відкрито
докторантуру  для  підготовки  здобувачів  ступеня  доктора  наук  за
спеціальностями Економіка (051), Менеджмент (073), Підприємство, торгівля та
біржова діяльність  (076).  У 2017 році  до докторантури вступило 2 особи на
здобуття наукового ступеня доктора наук.

В  університеті  функціонує  дві  спеціалізовані  вчені  ради  з  правом
прийняття до розгляду та проведення захистів дисертацій на здобуття наукового
ступеня:

Д  14.083.02  -  доктора  (кандидата)  економічних  наук  за  спеціальністю
08.00.04 – економіка  та  управління  підприємствами  (за  видами  економічної
діяльності) та спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним
господарством  (наказ  МОН  України від  16.05.2016 року  №515);

К  14.083.01  кандидата  сільськогосподарських  наук  за  спеціальністю
03.00.16 – екологія (наказ МОН  України від  21.12.2015 року  №1328.
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5. Міжнародна діяльність

За  звітний  період  основна  робота  відділу  міжнародних  зв’язків  була
направлена  на  розширення  співпраці  університету  із  закордонними
університетами,  науково-дослідними  установами,  міжнародними  фондами,
організацією проходження виробничої практики студентами ЖНАЕУ. У 2017 р.
пройшов закордонну виробничу практику 681 студент ЖНАЕУ у фермерських
господарствах таких країн:  Німеччина,  Норвегія,  Нідерланди,  Швеція,  Данія,
Польща, США, Фінляндія, Болгарія, Франція. 

Участь студентів ЖНАЕУ у програмах 
виробничої практики за кордоном у 2013-2017 рр.

№ з/п Країна, що приймала
студентів

Рік

2013 2014 2015 2016 2017
1 Німеччина 150 179 184 336 522
2 Нідерланди 11 16 9 9 -
3 Швеція 3 2 2 2 8
4 Швейцарія 2 2 - 2 2
5 Данія 7 7 4 3 26
6 США 15 2 - 1 3
7 Великобританія - - 1 - -
8 Польща - - 2 10 21
9 Норвегія - - - 17 46
10 Фінляндія - - - - 13
11 Болгарія - - - - 39
12 Франція - - - - 1

Всього: 188 208 202 380 681
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Стажування за кордоном. Співробітниками університету у 2017 році було
отримано 3 індивідуальних міжнародних наукових грантів від іноземних ВНЗ і
наукових  установ  та  міжнародних  фондів.  Це  дозволило  представникам
університету  взяти  участь  у  міжнародних  освітніх  програмах  і  проектах,
проходити  наукове  стажування  та  підвищити  кваліфікацію  за  кордоном,
проводити наукові дослідження у сучасних лабораторіях. Загалом у 2017 році
стажування  за  кордоном  пройшли  22  викладачів  університету.  Науково-
педагогічні працівники прийняли участь в 35  міжнародних конференціях,  які
проводились у Болгарії, Польщі, Греції, Росії, Білорусі. Мають 177 публікацій у
наукових фахових журналах, що входять до міжнародних баз даних.

Науково-педагогічні працівники які пройшли закордонне стажування:
Декан факультету економіки та менеджменту ЖНАЕУ Опалов Олександр

Анатолійович був відібраний комісією з Міністерства сільського господарства
США для  проходження  5-місячного  стажування  в  університеті  штату  Огайо
(США) по програмі Faculty Exchange Program. З початку функціонування цієї
програми (1995 р.) у ній прийняли участь 13 викладачів ЖНАЕУ.



З 20 жовтня по 19 листопада 2017р. в Інституті математики університету
Казимира  Великого  в  Бидгощі  (Польща)  проходив  стажування  завідувач
кафедри  вищої  та  прикладної  математики  ЖНАЕУ  Журавльов  Валерій
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Пилипович.  Метою  стажування  були  обмін  досвідом  у  сфері  професійної
підготовки  майбутніх  спеціалістів,  а  також  налагодження  наукового
співробітництва між університетами.

З  08.10.2017  р.  по  05.11.2017  р.  Литвинчук  Ірина  Леонідівна,  доцент
кафедри  економічної  теорії,  інтелектуальної  власності  та  публічного
управління, проходила стажування за програмою «Інноваційний університет та
лідерство.  Фаза  ІІІ:  інновації  та  відносини  з  оточенням»  у  Варшавському
університеті (Польща).
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6. Розвиток наукової бібліотеки

У звітному році наукова бібліотека здійснювала інструктивно-методичний
супровід  науково-педагогічних  працівників  щодо  розміщення  документів  у
Інституційному  репозитарії,  представлення  їх  профілів  у  інформаційно-
пошукових  системах  та  базах  даних:  Web  of  Science,  реєстр  унікальних
ідентифікаторів  учених  ORCID,  Бібліометрика  української  науки,  Google
Академія.

Згідно наказу Міністерства освіти і науки України від 19.09.2017 р. № 1286
Житомирський національний агроекологічний університет отримав доступ до
наукометричної бази даних Web of Science за кошти держбюджету. Станом на
15.12.2017 р. ResearcherID отримали понад 100 науковців.

За  даними  Webometrics  у  січні  2017  року  Інституційний  репозитарій
університету посів 23 місце з 54 в Україні та 1165 – з 2284 репозитаріїв світу.
Серед  чотирьох  аграрних  ВНЗ,  представлених  у  рейтингу  від  Webometrics,
Житомирський  національний  агроекологічний  університет  посів  1  місце.
Станом  на  15.12.2017 р.  в  Інституційному  репозитарії  опубліковано
7900 документів.
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Науково-педагогічні працівники, співробітники, докторанти, аспіранти та
студенти  мають  доступ  до  повних  текстів  навчально-методичних  матеріалів
електронної  бібліотеки  у  локальному  та  віддаленому  режимах.  Станом  на
15.12.2017 р. в електронній бібліотеці опубліковано понад 2500 документів.

На  сайті  представлений  розподілений  електронний  каталог  об’єднання
сільськогосподарських бібліотек Житомирської області та надається доступ до
національних  і  міжнародних  повнотекстових  баз  даних.  Активно
використовуються  послуги  наукової  бібліотеки:  електронна  доставка
документів, віртуальна довідка «Запитай бібліотекаря», чат «Допомога Online»,
є можливість замовити літературу через сайт бібліотеки.

Наукова  бібліотека  організувала  і  провела  ІІ  Міжнародну  науково-
практичну конференцію «Сучасна бібліотека в системі соціальних комунікацій:
тенденції  і  напрями  розвитку».  За  сприяння  наукової  бібліотеки  відбулися
науково-практичні  семінари:  «Будні  вченого,  або  як  продуктивно
використовувати можливості платформи Web of Science», «Порівняльний аналіз
наукометричних  баз  даних  у  аграрному  секторі  (EBSCO)»,  «Науковцям  про
головне». 

У  2017 р.  за  сприяння  Асоціації  Інформатіо-Консорціум  та  ELibUkr
наукова  бібліотека  університету  отримала  тестовий  доступ  до  баз  даних:
EBSCO, патентів (Global  Patents  Reference Center),  електронних журналів від
міжнародної компанії DeGruyter та ін.
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Наукова  бібліотека  забезпечує  якісне  та  оперативне  обслуговування
користувачів, надає швидкий та зручний доступ до інформаційних ресурсів у
локальному та віддаленому режимах.
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7. Комп’ютеризація та інформатизація 

Протягом  року  проведено  значну  роботу  щодо  підвищення  рівня
комп’ютеризації та інформатизації усіх процесів функціонування університету:

1. Телекомунікації: 
1.1. Встановлення комутаційних вузлів в кількості:
 концентраторів – 5 шт.; 
 відремонтовано концентраторів – 3 шт. 
1.2. Прокладено кабелю – 600 м.
1.3. Оновлено серверний сегмент мережі університету
2. Встановлення комп’ютерної техніки:
 Створений новий комп’ютерний клас на 10 ПК (аудиторія 87);
 Переобладнано комп’ютерний клас 103 – 10 ПК.
3. Відремонтовано техніки власноруч :
 комп’ютерів – більше 200 шт.;
 принтерів – більше 20 шт.
4. Обслуговування  ПЗ  та  підтримка  користувачів –  більше  2500

викликів.
5. Оновлення та модернізація: 
5.1. Створена мережа планово-фінансово відділу.
5.2. Проведено оновлення мережі бухгалтерії.
5.3. Запроваджено програму модернізації комп’ютерів університету:
модернізовано  20  комп’ютерів  (комп’ютери  бухгалтерії,  відділу  кадрів,

кафедр університету)
Економічна ефективність заходу: 
Орієнтовна вартість модернізації 1 комп’ютера – 900 грн.; 
Середня ціна 1 нового комп’ютера – 10000 грн;
Економія – 9100*20=182000 грн.
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8. Фінансовий стан та економічний розвиток

Протягом  2017  року  надходження  до  спеціального  фонду  бюджету
університету склали 39,65 млн. грн.,  що на 21% більше відповідного періоду
попереднього року. 

Збільшення надходження коштів спеціального фонду в 2017 році порівняно
з 2016 було досягнуто за рахунок збільшення надходжень:

 сум плати за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю на 10 % (2 684,6 тис. грн.) надходжень;

 сум плати від надходження від додаткової (господарської) діяльності на
13 % (852,70 тис. грн.);

 додатково  залучено  надходження  від  наукової  діяльності  більш як  на
46 % (228,30 тис. грн.);

 надходження благодійних внесків та дарунків на суму 1 301,20 тис.грн.;
 надходження від розміщення тимчасово вільних коштів на депозитних

рахунках 526,71 тис.грн.
 надходження субвенцій обласного бюджету 531,84 тис.грн.

НАДХОДЖЕННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Найменування
2016 рік 2017 рік Відхилення

тис.грн % тис.грн % тис.грн %
Плата за послуги, що 
надаються 
бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю

26 333,30 80,14 29017,90 73,18 2684,60 +10

плата за денну форму 
навчання

14 893,20 45,33 15688,90 39,57 795,70 +5

плата за заочну форму 
навчання

10 991,50 33,45 12961,90 32,69 1970,40 +18

друга вища освіта 140,40 0,43 0,00 0,00 -140,40 -100
аспірантура 111,00 0,34 42,40 0,11 -68,60 -62
навчання на курсах 197,20 0,73 324,70 0,82 127,50 +65
Надходження 
бюджетних установ 
від додаткової 
(господарської) 
діяльності

6 398,60 19,47 7251,30 18,29 852,70 +13

їдальні 1 104,00 3,36 0,00 0,00 -1104,00 -100
проживання в 
гуртожитку

4 313,00 13,13 6047,70 15,25 1734,70 +40

навчально-науково-
виробничої клініки 
дрібних тварин

189,00 0,58 316,20 0,80 127,20 +67

навчальної лабораторії 
тваринництва

33,40 0,10 145,70 0,37 112,30 +336

агрохімічної  0,00 0,00 9,80 0,02 9,80 +100
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лабораторії
лабораторії 
транспортного та 
ремонтно-технічного 
забезпечення

0,00 0,00 239,70 0,60 239,70 +100

вимірювальної 
лабораторії

8,70 0,03 0,00 0,00 -8,70 -100

ботанічного саду 50,40 0,15 77,80 0,20 27,40 +54
навчально-дослідного 
поля

108,30 0,33 75,00 0,19 -33,30 -31

видавнича діяльність 
(+копіцентр)

91,80 0,28 132,10 0,33 40,30 +44

інші надходження 0,00 0,00 207,30 0,52 207,30 +100
Надходження від 
оренди майна

126,30 0,38 275,70 0,70 149,40 +118

Надходження від 
наукової діяльності

500,00 1,52 728,30 1,84 228,30 +46

Надходження на 
виплату стипендій

0,00 0,00 19,90 0,05 19,90 +100

Надходження від 
благодійних внесків, 
дарунків

0,00 0,00 1301,20 3,28 1301,20 +100

Надходження відсотків 
від депозиту

0,00 0,00 526,71 1,33 526,71 +100

Надходження субвенції 0,00 0,00 531,82 1,34 531,82 +100
Разом надходжень по 
спеціальному фонду

32 858,20 100,00 39652,83 100,00 6794,63 +21

В межах наданих послуг надходження оплати  за 2017 р. становило: 
 за денну форму навчання 15 688,9 тис. грн.;  
 за заочну форму навчання 12 961,9 тис. грн.;
 навчання на курсах 324,7 тис. грн.;
В межах наданих послуг надходження коштів за 2017 р. становило: 
 проживання в гуртожитках – 6 047,70 тис. грн.;
 навчально-наукова-виробнича клініка дрібних тварин – 316,20 тис.

грн.;
 навчальної лабораторії тваринництва – 145,70 тис.грн.;
 агрохімічна лабораторія – 9,80 тис.грн.;
 лабораторія транспортного та ремонтно-технічного забезпечення –

239,70 тис.грн.;
 ботанічний сад – 77,8 тис. грн.;
 дослідне поле – 75,00 тис. грн.;
 наукова діяльність – 728,30 тис.грн.
Так,  у  2017 році  використання коштів  спеціального фонду порівняно з

2016 роком збільшилось на 0,97% (на 290,88 тис. грн.). Зокрема, збільшились
витрати на такими напрями:

 комунальні платежі на 12,96% (або 768,20 тис. грн.);
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 оплата послуг (крім комунальних) у 6,33 р. (на 2 484,90тис. грн.);
 відрядження на 14,22 (на 15,2 тис. грн.);
 предмети, обладнання, матеріали та інвентар у 6,47 р. (2 811,60 тис.грн.);
 капітальні видатки на 143,87% (734,30 тис.грн).

ВИКОРИСТАННЯ КОШТІВ СПЕЦІАЛЬНОГО ФОНДУ

Показники
2016 рік 2017 рік Відхилення

тис.грн % тис.грн % тис.грн %

Видатки на освітню 
діяльність

29930,2 100% 29683,26 98,22 -246,94 -0,83

Оплата 
праці+нарахування на 
оплату праці

21 875,8 73,1 14993,7 49,61 -6882,10 -31,46

Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентарі

434,1 1,1 3245,70 10,74 2811,60 +647,68

продукти харчування 683,3 2,3 0,00 0,00 -683,30 -100,00
Оплата послуг (крім 
комунальних)

392,1 1,3 2877,00 9,52 2484,90 +633,74

Видатки на 
відрядження

106,9 0,30 122,10 0,40 15,20 +14,22

Оплата комунальних 
послуг та енергоносіїв

5927,6 19,8 6695,80 22,16 768,20 +12,96

Інші видатки 504,26 1,67 504,26 +100
Капітальні видатки 510,4 1,7 1244,70 4,12 734,30 +143,87
Видатки на наукову 
діяльність 

517,92 1,71 517,92 +100

Видатки на стипендії 19,9 0,07 19,90 +100
Разом видатків 29930,2 100,0 30221,08 100,00 290,88 +0,97

Одночасно  зменшено  витрати  на  продукти  харчування  на  100%  (на
683,30 тис.грн.).

ЗАЛИШОК КОШТІВ НА РАХУНКАХ УНІВЕРСИТЕТУ

Наявність коштів
на рахунку

На 01.01.2017 На 01.01.2018
Відхилення

грн. %

Спеціальний 5 957 984, 10 14 960 465, 44 9002481,34 +151,1

Благодійний 173 209,89 336 727,35 163 517,46 +94,4

Всього 6 131 193,99 15 297 192,79 9165998,8 +149,5
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Таким  чином,  проведені  заходи  дозволили  акумулювати  на  рахунках
університету в ДКСУ станом 01.01.2018 на 149,5% (9165998,8 тис.грн.) більше,
ніж на 01.01.2017 р.

При  цьому  слід  зазначити,  що  виплата  стипендій,  заробітної  плати  та
відповідних відрахувань проведена в повному обсязі.

НАДХОДЖЕННЯ ТА ВИТРАТИ ПО ЗАГАЛЬНОМУ ФОНДУ

Статті
2016 рік 2017 рік Відхилення

тис.грн % тис.грн % тис.грн %

Всього надійшло 52 615,8 100,00 63277,60 100 10661,8 +20,26

Видатки на освітню 
діяльність

32580,1 61,92 50819,00 80,31 18238,9 +55,98

Видатки на наукову 
діяльність

0,00 0,00 414,20 0,65 414,20 +100,00

Видатки на стипендію 20 035,7 38,08 12044,4 19,03 -7991,3 -39,88

Всього видатків: 52 615,8 100,00 63277,60 100 10661,8 +20,26

Надходження та витрати по загальному фонду у 2017 році порівняно з 2016
зросли  на  20,26%  (на  10 661,8 тис.  грн.).  При  цьому  було  збільшено
фінансування видатків на основну діяльність на 55,98% ( на 18 238,9 тис. грн.).

Економічний розвиток. Протягом звітного періоду працівники підрозділів
соціально-економічного розвитку університету, інженерно-технічний персонал,
ремонтно-будівельні  фахівці,  есплуатаційно-енергетичні  спеціалісти  та
працівники  обслуговуючих  і  додаткових  підрозділів  забезпечували
обслуговування,  поточний  ремонт  та  експлуатацію  всіх  зовнішніх  та
внутрішньобудинкових  інженерних  мереж,  комунікацій,  сантехнічного
обладнання, електросистем та комутаційно-розподільчих пристроїв, приміщень
навчальних  корпусів  та  гуртожитків,  приміщень  загального  користування,
сприяли  та  підтримували  відповідний  рівень  умов  для  проживаючих  у
гуртожитках.

Основним фунціоналом служб є якісне і  своєчасне виконання  планових
ремонтних робіт наявним інструментом, обладнанням та пристроями, а також
виконання робіт  по усуненню наслідків  аварійних,  нештатних ситуацій   при
роботі і експлуатації наявного обладнання на об’єктах університету, виконання
сезонних профілактичних робіт по покращенню стану матеріально – технічної
бази  університету,  а  також  метрологічне  забезпечення  контрольно-
вимірювальних приладів та приладів обліку енергоносіїв.

Протягом  звітного  періоду  реалізовано  значні  обсяги  робіт  по  якісному
покращенню  стану  матеріально-технічної  бази  університету,  оснащення  та
благоустрій гуртожитків, аудиторій тощо.
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Основні приклади виконання робіт з якісного покращення матеріально
– технічної бази університету:

проведено  повну  реконструкцію  та  капітальний  ремонт  приміщень
загального користування на першому поверсі навчального корпусу № 4 (туалет).
Вартість робіт 250,4 тис.грн;

виконано комплекс робіт з облаштування вхідної групи розсувних дверей
на вході до навчального корпусу № 4 та встановлено електротеплобар’єр, що
обмежує проникнення холодного повітря зовні;

якісно  змінено  та  реконструйовано  приміщення  холу  у  навчальному
корпусі  №  4,  де  розміщено  студентське  кафе,  копіцентр,  приміщення  для
охорони. На облаштування холу використано 267,4 тис.грн;

проведено  встановлення  15-ти  енергозберігаючих  металопластикових
віконних конструкцій у навчальному корпусі № 1 без порушення зовнішнього
вигляду фасаду споруди, на що використано 57,7 тис.грн.;

 замінено  на  сучасні  металопластикові  енергозберігаючі  вхідні  двері  до
кафедри геодезії у корпусі №1. Вартість робіт 63,6 тис.грн;

 замінено  понад  80%  електролампи  розжарення  та  люмінісцентних  на
сучасні  світлодіодні  у  навчальному  корпусі  №4  та  частково  у  навчальному
корпусі № 1. Загальна сума використаних коштів на придбання світлодіодних
ламп становить 58,3 тис.грн.;

  для  підвищення якості  охорони,   здійснення  цілодобового,  суцільного
контролю  за  об’єктами  університету  проведено  перший  етап  оснащення
приміщень  засобами  відеоспостереження  з  виведенням   відео  інформації  на
центральний  пост  охорони   корпусу  №  4,  з  можливістю  запису  протягом
тридцяти днів всієї відеоінформації для можливості перегляду при потребі;

виконані  роботи  по  заміні  аварійної  андулінової  (просочений  картон)
покрівлі корпусу факультету обліку та фінансів на сучасну з металочерепиці .
Загальна вартість робіт 1 млн.грн.;

у  навчальному  корпусі  №2  проведено  заміну  вхідної  дверної  групи
центрального  входу  до  корпусу  на  металопластикові  енергозберігаючі
конструкції  та  замінено  на  металопластикові  вхідні  двері  до  редакційно-
видавничого  підрозділу  і  бокові  двері  факультету  обліку  і  фінансів.  На
перелічені роботи використано 46,7 тис.грн.;

  проведено  повну  реконструкцію котельні  № 1  по  вул.  Корольова,  39.
Встановлено твердопаливний котел потужністю 1 Мвт., що суттєво покращить
ситуацію  з  опаленням  комплексу  приміщень  факультету  ветеринарної
медицини, технологічного факультету,  навчальної ферми, автогаража,  теплиці
(371,6 тис.грн.);

 залучено субвенції з обласного бюджету на загальну суму 531,8 тис.грн.
Кошти спрямовано на заміну вхідної дверної групи до приміщення факультету
ветеринарної медицини на сучасну енергозберігаючу металопластикову;
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  за  рахунок  субвенції  проводиться  ремонт  приміщень  загального
користування  із  заміною  всієї  сантехніки  на  першому  поверсі  факультету
ветеринарної медицини;

 з  метою  зменшення  витрат  на  ПММ  проведено  встановлення
газобалонної апаратури на всі автомобілі з бензиновими двигунами, при цьому
дотримано  екологічні  вимоги  по  зменшенню  викиду  шкідливих  речовин  у
навколишнє середовище при роботі двигунів на зрідженому природному газі.
На реконструкцію рухомого складу використано 18,9 тис.грн.;

особливо багато зроблено у звітному періоді для потреб гуртожитків, а
саме  –  додатково  придбано,  змонтовано  та  введено  в  експлуатацію  16
водогрійних бойлерів для душових в гуртожитках, що значною мірою покращує
умови  комфорту  проживання  студентів.  Розроблено  гнучкі  графіки  роботи
душових  з  метою  створення  сприятливих  умов  проживання  студентів  у
гуртожитках. На вказані цілі використано 38,9 тис.грн.;

проведено реконструкцію та капітальний ремонт із збільшенням загальної
кількості душових у гуртожитках № 2, № 3, № 4. Найбільш якісно проведено
реконструкцію  душових  у  гуртожитку  №  3.  При  цьому  використано  20,2
тис.грн.;

для потреб гуртожитків №2, №3, №4 додатково придбано, встановлено та
введено в експлуатацію 12 нових електроплит, 10 нових газових 4-х камфорних
плит.  Слід  зауважити,  що  на  придбання  плит  використано  93,4  тис.грн.
Додатково  залучено  коштів  спонсорів  у  сумі  17,5  тис.грн.,  що  дало  змогу
додатково  придбати  5  газових  плит  для  гуртожитку  та  придбати  5  нових
умивальників для кімнат загального користування гуртожитку №1;

виконано  значні  обсяги  робіт  з  ремонту  каналізаційних  мереж,  заміни
непридатного сантехнічного обладнання та арматури у гуртожитках№3 та № 4.
Придбано  та  змонтовано  сантехнічного  обладнання  на  суму  127,6  тис.грн.
Практично  100%  придбано  всі  необхідні  матеріали,  засувки  Ф  100  мм.  для
повного  капітального  ремонту  елеваторного  водорозподільчого  вузла  у
підвальному  приміщенні  гуртожитку  №3,  стан  якого  аварійний.  Загальна
вартість матеріалів для ремонту елеваторного вузла понад 12,8 тис. грн.

на виконання припису інспекції ДСНС системно здійснюється заміна в
гуртожитках  всієї  непридатної  електроарматури  та  приладів  автоматики.  На
придбання  електророзеток,  вимикачів,  спецзатисткачів  окінцювання
електропроводів,  автоматичних  вимикачі,  засобів  електрозахисту  витрачено
71,0 тис.грн.

53



9. Соціальний та гуманітарний розвиток

Соціальний  та  гуманітарний  розвиток  університету  охоплює  основні
напрями  діяльності,  покликані  забезпечити,  з  одного  боку,  якість  освітніх
послуг, з  іншого, – реалізувати завдання комунікаційної політики ВУЗу щодо
цільових аудиторій  (стейкхолдерів)  з  метою формування  позитивного  іміджу
ЖНАЕУ.  Ключовими  напрямами  соціального  та  гуманітарного  розвитку  є
розвиток особистісних і фахових якостей та компетенцій майбутніх спеціалістів
засобами  морально-естетичного,  національно-патріотичного,  екологічного,
фізичного,  громадянського,  професійного  виховання.  Варто  відзначити
посилення ролі студентського самоврядування у реалізації нового бачення щодо
інтеграції  зусиль  усіх  структурних  підрозділів  університету,  що  дало  змогу
перетворити поодинокі акції в загальноуніверситетські проекти.

Заходи щодо морально-естетичного виховання охоплювали практично всі
сторони життя студентства протягом навчального року, починаючи з Дня знань
та Дебюту першокурсника, що отримали продовження у Селфі-конкурсі до Дня
студентства та масштабному заході всеукраїнського рівня – Фестивалі аграрної
ліги  КВН  України.  Крім  того,  відбулося  кілька  виставок,  що  презентувати
авторські  вироби мистецтва  та  народних промислів  (Виставка  картин музею
с. Кмитів,  Виставка  вишитих  сорочок  та  рушників, Виставка-конкурс
“Великдень об'єднує”),  а  також Фестиваль-конкурс  «Перлина  Полісся  2017»,
Обласний  етап  Всеукраїнського  фестивалю  “Софіївські  зорі”.  Заходи,  що
сприяли  національно-патріотичного  розвитку  молоді  (творчо-патріотична
зустріч  з  фронтменом  гурту  “Антитіла”,  Відзначення  Дня  українського
козацтва,  Свята Покрови та Дня захисника України)  відзначалися особливим
креативом  та  видовищністю.  Успішно  дебютували  цьогоріч  Вечорниці  на
Андрія,  ініційовані  та  організовані  завідувачем  гуртожитку  №  1
Слободенюк О.В.

Особливо  важливим  традиційно  для  університету  у  професійному  та
особистісному вихованні  та  розвитку студентів  є  екологічний напрям,  що за
минулий рік забезпечувався такими заходами, як “Ульотна толока”, “Шефський
благоустрій”,  Місячник  благоустрою  в  ЖНАЕУ.  Головним  підсумком
зазначених  заходів  є  об’єднання  зусиль  студентства  та  викладачів  навколо
вирішення  нагальних  проблем  формування  сучасного,  дружнього  до
навколишнього  середовища  типу  мислення  та  екологічно  відповідальної
поведінки громадян.

Вагому  роль  в  активізації  спортивно-масової  роботи  зі  студентами
відіграла організація та проведення фахівцями університету спортивно-масових
заходів  (Чемпіонат  студентської  ліги  України,  де  жіноча  збірна  ЖНАЕУ  з
волейболу стала призером, Спартакіада здоров'я серед студентів та викладачів
ЖНАЕУ,  Турнір  з  волейболу  пам'яті  Дмитра  Ільницького  –  учасника  АТО).
Особливою гордістю університету стали досягнення студентів на спортивних
івентах  європейського  та  світового  рівня  –  Чемпіонаті  України  з  армспорту
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серед спортсменів з вадами опорно-рухової системи та системи зору (1 і 2 місце
– Луцишин Дмитро, студент факультету обліку та фінансів); Всеукраїнському
турнірі з боксу; Всеукраїнському турнірі з жіночого волейболу; Кубку України з
самбо (3 місце – Богачук Аліна); Чемпіонаті  Світу з гирьового спорту (2 і  3
місце – студент технологічного факультету Євген Колесник); Чемпіонаті Світу з
греко-римської боротьби серед кадетів (1 місце – студент факультету лісового
господарства Дмитро Мірошник). Узагальнюючим заходом, на якому відзначено
усі спортивні досягнення за рік, став Спортивний вечір ЖНАЕУ.

Тематику  громадянського  виховання  підтримано  протягом  року  такими
різноспрямованими  заходами,  як  Системний  волонтерський  рух  в  ЖНАЕУ,
участь  у  регіональній  фазі  “Рекорду  доброти”,  Всеукраїнський  правовий
диктант, обласний  диктант  польської  мови  на  базі  ЖНАЕУ,  Всеукраїнська
дискусійна  платформа,  Дні  Європи  у  Житомирі,  засідання  об'єднаної  ради
студентського самоврядування аграрних ВНЗ України, закладання фруктового
саду  для  пацієнтів  дитячого  відділення  Житомирської  обласної
психоневрологічної лікарні, День Св. Миколая для пацієнтів дитячих відділень
психлікарні, онкогематології та туберкульозного відділення. Зазначені заходи та
події  відображають системний підхід  до формування якостей Я-лідера,  що є
платформою  для  професійної  та  самореалізації  сучасної  молодої  людини.
Значні  успіхи кращих представників  студентства  у соціальному волонтерстві
відзначено іменними стипендіями Житомирського міського голови

Професійне виховання розглядається як важливий інструмент професійної
адаптації  майбутніх  фахівців,  найбільш  масштабними  заходами  за  звітний
період  у  цьому  секторі  соціального  та  гуманітарного  розвитку  стали
Професійна платформа ЖНАЕУ, Наукові  пікніки в ЖНАЕУ, міський ярмарок
професій, Всеукраїнський зліт учнівських лісництв в ЖНАЕУ, Всесвітній день
туризму  в  ЖНАЕУ,  Дні  народження  факультетів  ЖНАЕУ,  численні  виїзні
практичні  заняття,  екскурсії  на  підприємства  Житомирської  області,  Зліт
відмінників  навчання  та  лідерів  АПК.  Показовими  є  підсумки  ділової  гри
«Ярмарок  професій  та  студмістечко»,  що  проводилась  за  ініціативи
Житомирського обласного центру зайнятості,  які  засвідчили вагому перевагу
ЖНАЕУ відносно інших навчальних закладів – серед 24 навчальних закладів за
неформальним рейтингом за оцінками старшокласників загальноосвітніх шкіл
міста ЖНАЕУ посів 1 місце. Окремо варто відзначити святкування 95-річного
ювілею  Житомирського  національного  агроекологічного  університету  як
важливого іміджевого заходу. 

Професійне  виховання  є  органічною  складовою  профорієнтаційної
діяльності університету, що вибудовується в контексті загальної комунікаційної
політики  ЖНАЕУ, мета  якої  полягає  у  формуванні  позитивного  іміджу вузу,
підвищенні престижності вступу до ЖНАЕУ, забезпеченні сучасних стандартів
якості  освіти.  Складовими  профорієнтаційної  роботи  визначено  рекламно-
інформаційну  діяльність,  зв’язки  з  громадськістю,  довузівська  підготовка,
співпраця  із  роботодавцями  та  професійними  спільнотами,  громадськими
організаціями,  профорієнтаційні  заходи  з  ознайомлення  абітурієнтів  з
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сучасними професіями. Ключовими каналами комунікації вбачаються зустрічі з
учнями  та  вчителями  шкіл  Житомирської  області,  реклама  в  ЗМІ  та
соцмережах,  професійні  івенти,  презентації  ВУЗу,  співпраця із  районними та
обласним Центрами зайнятості, державними органами, регіональним Центром
оцінки  якості  освіти,  МАН,  створення  платформи  для  іміджевих  заходів.  За
звітний період основними заходами щодо профорієнтаційної роботи є:

участь  представників  ЖНАЕУ  у  5  «Ярмарках  професій»,  організованих
районними центрами зайнятості (м. Баранівка, смт. Іванопіль Чуднівський р-н,
м. Андрушівка, смт. Любар, м. Малин). В цілому заходи відвідало близько 600
учнів 9-х, 10-х, 11-х кл. місцевих шкіл, під час яких презентовано особливості
навчання у ЖНАЕУ, освітні програми, умови вступу; 

навчально-інформаційні  тренінги  спільно  із  Житомирським  відділенням
Вінницького  регіонального  центру  оцінки  якості  освіти  (м. Коростишів,
смт. Черняхів, смт. Попільня (близько 400 школярів); 

профорієнтаційні  зустрічі  напередодні  осінніх  шкільних  канікул  всіх  у
середніх загальноосвітніх школах м. Житомир;

презентація  регіонального  сервісного  центру  ПАТ  «Райфф йзен  Б нкаа аа
Ав ль»,  під  час  якої  відбулось  узгодження  позицій  з  керівництвомаа
регіонального  відділення  та  фахівцем  з  PR  про  модель  співробітництва,
розробка програми заходів. Перший крок у співпраці – інформування студентів
щодо можливостей працевлаштування на постійній основі;

робота підготовчих курсів ЗНО (4 групи слухачів з дисциплін «Українська
мова  та  література»,  «Математика»,  «Біологія»,  «Історія»  загальною
чисельністю 22 особи);

«Наукові пікніки-2017» (20 локацій, в т. ч. 5 ЖНАЕУ, 2000 відвідувачів);
робочий  візит  працівників  навчально-виховних  установ  Черняхівського

району (50 вчителів та працівників закладів освіти), в програмі – презентація
ВУЗу, інформаційні  матеріали, оглядова екскурсія за участю ректора ЖНАЕУ
та деканів факультетів);

ознайомчий  візит  учнів  старших  класів  середніх  шкіл  Черняхівського
району (профорієнтаційне анкетування);

Перший обласний кар’єрний форум «Освіта.  Робота.  Перспектива»  (200
учасників.  5  дискусійних  панелей:  державні  органи,  органи  місцевого
самоврядування,  бізнес,  ВНЗ;  озвучено  позицію  ЖНАЕУ  щодо  пропозиції
освітніх послуг, дуальної освіти, моделі співпраці із роботодавцями);

розробка  випусковими  кафедрами  положень  про  предметні  творчі
конкурси, тематики конкурсних робіт МАН; 

обґрунтування комерційної пропозиції з освітніх послуг для Департаменту
праці і соціального захисту ЖОДА щодо можливостей профадаптації учасників
АТО.
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Загалом протягом 2017 року університет зміг досягти успіхів в усіх сферах
своєї діяльності та покращити свої позиції у найбільш відомих рейтингах.
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За  даними Ranking  Web of  Repositories  від  Webometrics  –  міжнародного
рейтингу репозитаріїв – у січні 2017 року електронний архів університету посів
23  місце  з  54  в  Україні  (в  рейтинг  потрапили  всього  54  з  більш  ніж  300
вітчизняних ВНЗ). За рік ЖНАЕУ піднявся у рейтингу по Україні на 12 позицій,
у світі – на 375. Серед чотирьох аграрних ВНЗ, представлених у рейтингу від
Webometrics, Житомирський національний агроекологічний університет посів 1
місце. Ще два роки тому університету у цьому авторитетному міжнародному
рейтингу не було зовсім. 

Створено  408  профілів  науковців  ЖНАЕУ  в  системі  Google  Scholar.
Завдяки  цьому  в  новому  міжнародному  рейтингу  цитувань  від  Webometrics
«TRANSPARENT RANKING:  Top Universities  by  Google  Scholar  Citations»,  в
який  потрапили  лише  99  вітчизняних  ВНЗ,  Житомирський  національний
агроекологічний університет зайняв 46 місце.

За  результатами  набору  у  2017  р.  ЖНАЕУ  набрав  найбільшу  кількість
студентів серед усіх регіональних ВНЗ. 

Майже  700  студентів  університету  пройшли  виробничу  практику  10
країнах світу.

Протягом останнього  року університет  суттєво  зміцнив свій  фінансовий
стан, що дало змогу вперше за останніх десять років підвищити усім науково-
педагогічним  працівникам  надбавки  за  наукові  ступені  та  вчені  звання  до
максимально можливого їх рівня, визначеного законодавством (до цього часу
такі виплати були на 10% меншими, ніж в інших ВНЗ області). Також вперше за
десятиліття  було  виплачено  кошти  на  оздоровлення  не  тільки  науково-
педагогічним працівникам, а й працівникам допоміжного персоналу (265 осіб). 

Вперше в своїй історії університет реалізує ряд масштабних міжнародних
проектів:  міжнародний  проект  «Німецько-Українська  співпраця  в  галузі
органічного землеробства» (фінансується урядом Німеччини); проект «Аграрна
політика  ЄС»  напряму  ЖАН  МОНЕ  в  рамках  програми  «ЕРАЗМУС+»,  що
фінансується Європейським Союзом; проект  технічної допомоги «Підвищення
обізнаності  про  африканську  чуму  свиней  в  Україні»  (реалізується  ЖНАЕУ
спільно з Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН – ФАО).
Також  університет  у  якості  партнера  став  переможцем  проекту  «LaScalA»
(Міжнародний  центр  компетенцій  з  великомасштабного  сільського
господарства) та ін.

Лише  протягом  останнього  року  в  університеті  ліцензовані  5  нових
спеціальностей на рівні ОКР «Бакалавр». Проведено розширення ліцензованих
обсягів за освітнім ступенем магістр  спеціальності «Публічне управління та
адміністрування». Загалом в університеті ліцензовано 25 спеціальностей в 15
галузях  знань.  Наразі  за  кількістю  галузей  знань,  у  яких  здійснюється
підготовка фахівців, ЖНАЕУ займає 1 місце серед регіональних ВНЗ.

У  2017  рр.  в  ЖНАЕУ  було  створено  університетську  агрохімічну
лабораторію, 3 нові лабораторії на факультеті інженерії та енергетики, 2 нових
комп’ютерних  класи,  повністю  замінено  дах  на  економічному  факультеті,
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встановлено  твердопаливну  котельню,  систему  відеоспостереження,
відремонтовано  десятки  навчальних  аудиторій.  У  студентських  гуртожитках
завершено  встановлення  бойлерів,  відремонтовано  душові,  встановлено  нові
плити, вхідні групи і т.д.

Протягом  року  в  університеті  проведено  258  заходів,  спрямованих  на
національно-патріотичне,  морально-естетичне,  екологічне,  громадянське,
професійне  виховання  студентів,  фізичне  виховання  і  формування  здорового
способу життя. 

Ректор університету О.В. Скидан
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