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Ліцензовано 5 нових спеціальностей 



Розширено 

ліцензійні обсяги 

Проведено 

акредитацію 



Освітній 

ступінь  

Форма 

навчання 
Весна Літо Осінь Разом 

Бакалавр 

(на базі 

ПЗСО) 

денна -  690 -  690 

заочна  - 99 22 121 

Бакалавр 

(на базі 

МС) 

денна -  287  - 287 

Заочна 102 355 148 605 

Магістр 
Денна   551   551 

заочна 118 448 101 667 

Всього 220 2430 271 2921 

Вступна кампанія 2017  



Динаміка вступу на 1 курс денної форми 

навчання, осіб 
+8,3% 



Динаміка вступу за ОС «Магістр», осіб 

+53,8% 



РЕЗУЛЬТАТИ 

незалежного контролю знань  

у 2016-2017 рр. 
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РЕЗУЛЬТАТИ
незалежного зрізу знань у 2016/2017 навчальному році

2015/2016 н.р.

2016/2017 н.р.



Успішність студентів ЖНАЕУ 

№ 
п/п 

 
Показники 

 
2015/2016 

н.р 

 
2016/2017 

н.р 

 
Відхилення 

(+; -) 

1. Абсолютна успішність 91,13% 87,84% -3,29 

2. 
Студенти, які навчаються 
на «відмінно» 

14,33% 16,24% +1,91 

3. 
Студенти, які навчаються 
на «відмінно» та «добре» 

28,3% 32,43% +4,13 

4. 
Середній бал успішності 

студентів 
4,2 4,3 +0,1 



№ 
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 

ім.. П.Василенка 

1-е місце 

5 Монтаж 
електрообладнання і 

систем керування 

ОС «Бакалавр» 
Ямковий Іван Миколайович 

асистент 
Прядко В.А. 

Харківський національний технічний 
університет сільського господарства 

ім.. П.Василенка 

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 

Результати II-го етапу Всеукраїнської  

студентської олімпіади 



Всеукраїнська Олімпіада зі спеціальності 

«Лісове господарство» 



Виїздні заняття на підприємствах,  

в установах та організаціях 



Виїздні заняття на підприємствах,  

в установах та організаціях 



Виїздні заняття на 

підприємствах,  

в установах та 

організаціях 



Створено освітній портал ЖНАЕУ 



Публікація підручників, посібників, 

монографій  
 





 

НАУКОВО-ДОСЛІДНА 

ТА 

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

 
2017 



Назва пріоритетного напряму ЖНАЕУ 
Назва пріоритетного  

тематичного напряму  

ВІДРОДЖЕННЯ РАДІОАКТИВНО 

ЗАБРУДНЕНИХ ТЕРИТОРІЙ  

Відродження радіоактивно забруднених 

територій в зоні Полісся України. 

РОЗВИТОК ПІДПРИЄМНИЦТВА 
Стимулювання розвитку сільських територій  

в зоні Полісся України. 

АЛЬТЕРНАТИВНА ЕНЕРГЕТИКА 

Дослідження проблем енергоефективності і 

розвитку сфери виробництва енергоносіїв з 

відновлюваних джерел енергії та 

альтернативних видів палива.  

ОРГАНІЧНЕ ВИРОБНИЦТВО 
Розробка наукових основ ведення 

органічного виробництва на Поліссі України. 

ЧИСТА ПИТНА ВОДА 

Розробка наукових основ та практичних 

рекомендацій щодо забезпечення 

Поліського регіону чистою питною водою.  

Пріоритетні тематичні напрями 
наукових досліджень  



Обсяг фінансування: 1 млн. 460 тис. євро на 3 роки 

Мета проекту – здійснення внеску  у зміцнення органічного 

землеробства в Україні, що дозволить виробляти високоякісні 

аграрні продукти. 

Партнери: 
• Політичні виконавці МАППУ та МОН України 

• Політичний виконавець та донор BMEL 

• Безпосередній виконавець ARGE AFC/IAK 

• Оперативні партнери ЖНАЕУ та «Галекс Агро» 

Міжнародний проект «Німецько-українська співпраця в 

галузі органічного сільського господарства» 



Проект «Аграрна політика ЄС»  
напряму ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+»  

       Проект надає системні знання 

про європейську інтеграцію та 

Європейський Союз; систематизує 

теоретичні та практичні знання з 

особливостей формування аграрної 

політики ЄС; надає знання про 

структуру та зміст аграрної політики 

ЄС про основні результати, 

досягнення, ризики, виклики та 

перспективи САП ЄС; розвиває 

аналітичні здібності слухачів та 

вміння застосовувати їх з метою 

аналізу місця та статусу України в 

сучасній аграрній політиці Європи й 

визначення її геополітичних 

перспектив та інтересів та інше. 

Обсяг фінансування: 28,3 тис. євро на три роки 



Проект «Аграрна політика ЄС»  

напряму ЖАН МОНЕ в рамках програми «ЕРАЗМУС+» 

Курс лекцій для аспірантів  



Проекту ПМГ ПРООН/ГЕФ  

«Центр енергоефективності –  

платформа розвитку ініціатив громад» 

Керівник: к.с.-г.н., доцент Журавель С. В. 

Пропоновані терміни виконання проекту: з 10.12.2017по 01. 07. 2018 

Партнери фінансується ПРООН/ГЕФ . 

Обсяг фінансування: 50 тис. дол. США. 
        Планується, що центр узагальнить на своїй базі діючі зразки технологій 

та матеріалів, що допоможуть покращити комфорт та знизити 

енергоспоживання для того, щоб споживачі могли обрати оптимальний 

варіант життєдіяльності із застосування рішень щодо використання 

альтернативних джерел енергії, енергозберігаючих рішень тощо. В рамках 

роботи проекту будуть проведені навчальні семінари, тренінги з питань 

ефективного використання енергії та додаткових соціально-економічних 

переваг. Основним акцентом функціонування Центру енергоефективності 

буде постійно діюча виставка сучасних енергозберігаючих технологій, 

поширення інформаційно-просвітницьких матеріалів, надання 

консультаційної та експертної допомоги з питань енергозбереження. 



Проект «Підвищення обізнаності про африканську чуму 

свиней в Україні: II етап» 

Керівник: к.вет.н., доцент Пінський О. В. 

Пропоновані терміни виконання проекту: з 01.07.2017по 15.12.2018 

Партнери фінансується Продовольчою та сільськогосподарською організаціями ООН 

(ФАО) і Європейського банку реконструкції та розвитку. 

Обсяг фінансування: 20 тис. дол. США. 
Мета: забезпечити інклюзивність і більшу ефективність агропродовольчих систем шляхом 

розвитку місцевого потенціалу у виявленні та контролі АЧС в Україні з метою інвестиційного 

планування; підвищити стійкість засобів існування перед загрозами та кризами шляхом розвитку 

потенціалу місцевих зацікавлених сторін в Україні щодо визначення загрози АЧС, підвищення 

обізнаності місцевого населення щодо епізоотичної ситуації, методів виявлення захворювання, 

інструментів його контролю та ерадикації. 

Очікувані результати: 

• забезпечити відбір та перевезення щонайменше 700 зразків для лабораторних досліджень; 

• забезпечити участь студентів у навчанні та проведенні лабораторних досліджень методом РТ-

ПЛР; 

• переглянути навчальні програми студентів факультету ветеринарної медицини з  

епізоотології та лабораторної діагностики, підготувати рекомендації щодо їх покращення; 

• визначити тематику магістерських робіт щодо АЧС. 



Науково-дослідні тематики, що фінансуються із 
зовнішніх джерел 

Назва проекту Керівник проекту 

«Оцінка якості життя та радіаційної 

безпеки сільського населення 

радіоактивно забруднених територій» 

Романчук Людмила Донатівна – 

д.с.-г.н., професор  

«Інклюзивна модель сталого розвитку 

сільських громад в умовах 

євроінтеграційної перспективи» 

Зінчук Тетяна Олексіївна –   

д.е.н., професор 

«Вплив  «Живини» на молочну 

продуктивність та гематологічні  

показники корів» 

Довгій Юрій Юрійович –  

д.вет.н., професор 



Проект прикладного дослідження, що фінансується за рахунок 

державного бюджету 

«Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення 

радіоактивно забруднених територій» 

Керівник: д.с.-г.н., професор Романчук Л.Д. 

Пропоновані терміни виконання проекту: з 01.01.2016 по 31.12.2017 

Проект фінансується за державної підтримки Міністерства освіти і науки України. 

Обсяг фінансування: 400 тис. грн. 
Проект спрямований на вивчення закономірностей зміни радіаційної ситуації у 

віддалений період після аварії на ЧАЕС. Нині відбувся період напіврозпаду таких 

радіонуклідів як 137Cs і 90Sr, тому потребує уточнення даних щодо радіоактивного 

забруднення ґрунтів, рослин та продуктів харчування населення, що мешкає на 

територіях Полісся Житомирщини. Наукове дослідження буде 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. 



Проект прикладного дослідження, що фінансується за рахунок 
державного бюджету 

«Оцінка якості життя та радіаційної безпеки сільського населення 
радіоактивно забруднених територій» 



Проект прикладного дослідження, що фінансується за рахунок 
державного бюджету 

«Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в умовах 
євроінтеграційної перспективи» 

Керівник: д.е.н., професор, Зінчук Т. О. 

Пропоновані терміни виконання проекту: з 01.01.2017 по 31.12.2019 р. 

Проект фінансується за державної підтримки Міністерства освіти і науки України. 

Обсяг фінансування: 608 тис. грн.  
Мета проекту - розробка та наукове обґрунтування інклюзивної моделі розвитку 

сільських громад, що відповідає європейським пріоритетам економічної політики та 

політики згуртування. 

Завдання проекту: 

• Моніторинг умов та індикаторів розвитку сільських громад на початковому етапі 

процесу децентралізації; 

• Оцінка ролі сільських громад у формування земельних та трудових відносин; 

• Виявлення інституційних обмежень розвитку сільської економіки 

     в умовах трансформаційних ринкових перетворень; 

• Ідентифікація лідерського потенціалу сільського розвитку. 



Проект прикладного дослідження, що фінансується за 
рахунок державного бюджету 

«Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад в 
умовах євроінтеграційної перспективи» 



Проект, що фінансується ПФ «ВІТА»   

«Вплив  «Живини» на молочну продуктивність та 

гематологічні  показники корів» 

Керівник: д.вет.н., професор Довгій Ю. Ю. 

Пропоновані терміни виконання проекту: 

01.07.2016  - 01.03. 2017. 

Проект фінансується ПФ «Віта». 

Обсяг фінансування: 20 тис. грн. 
Метою роботи є вивчення впливу «Живини» 

на молочну продуктивність та гематологічні 

показники корів. 

Соціальний ефект: «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 %. 



Дослідне поле ЖНАЕУ 

     На дослідному полі ЖНАЕУ у 

2017 році закладено органічну 6-

пільну сівозміну із набором 

культур: 

1. Люпин. 

2. Спельта озима + сидерат. 

3. Гречка. 

4. Вико-вівсяна суміш. 

5. Жито озиме + сидерат. 

6. Картопля. 

     Дослідження будуть проводитися залежно від способів основного обробітку 

грунту: оранка, плоскорізний обробіток, дискування. 

    Метою досліду є фенологічні спостереження за ростом і розвитком с.-г. 

культур; встановлення поширення, розвитку корисних і шкідливих організмів; 

визначення урожайності та якості продукції, показників родючості грунту в 

умовах органічного виробництва. 



Дослідне поле ЖНАЕУ 

     На дослідному полі функціонує 8-

пільна сівозміна із вивчення впливу 

систем удобрення та способів 

обробітку грунту із набором 

культур: 

1. Ячмінь. 

2. Багаторічні трави (конюшина). 

3. Пшениця озима. 

4. Гречка. 

5. Боби кормові. 

6. Жито озиме. 

7. Льон олійний. 

8. Картопля. 



Дослідне поле ЖНАЕУ 

Поле органічної 

сівозміни 

Посів суміші вівса посівного сорту 

Житомирський з гірчицею білою сорту 

Ослава 

Травостій 

конюшини 

лучної у фазі 

цвітіння 



Прийом дослідів на дослідному полі ЖНАЕУ 



Прийом дослідів:  
факультет ветеринарної медицини 



Навчальна практика з рослинництва на базі 
дослідного поля ЖНАЕУ, 2017 р. 



Ботанічний сад ЖНАЕУ 



Поліпшення технічного стану та благоустрій водойм на території 
Ботанічного саду. Реконструкція. 

 Природоохоронний ефект: 

проведений комплекс робіт з 

очистки ландшафтних водойм 

поліпшить технічний, санітарно-

екологічний стан водойм, створить 

більш сприятливі умови для росту 

рослин, існуючої популяції тварин, та 

проживання населення. Очистка 

водойм створить додаткові обсяги 

для акумуляції паводкових і 

повеневих вод, дасть змогу не 

допустити деградації існуючої 

екосистеми, надасть соціальний та 

економічний ефект.  

Фінансування Управлінням 

екології  та природних ресурсів 

 Житомирської  ОДА:  

1 млн. 300 тис. грн. 



Прийом дослідів  
на базі Ботанічного саду ЖНАЕУ 



Прийом дослідів  закладених на північно-західній ділянці Лемненського 
родовища ДП «Іршанський ДГЗК» на землях резерву і запасу Лісівщівської 

сільської ради  
Коростенського району Житомирської області 



Науково-дослідний полігон відновлюваної енергетики : 

Сонячні панелі Вітряк (проект)  

Твердопаливна 

котельня Підстанція 



Міжнародні конференції 

№ з/п Назва конференції та дата проведення 

1 Міжнародна науково-практична конференція «Сучасні тенденції 
розбудови правової держави в Україні та світі». 

 18 травня 2017 року 

2 ХІІІ Міжнародної науково-практичної конференції морфологів 
України «Актуальні проблеми сучасної морфології».  

1-2 червня 2017 року 

3 V Міжнародна науково-практична конференція «Органічне 
виробництво і продовольча безпека».  

5-6 вересня 2017 року 

4 ІІ Міжнародна науково-практична конференція «Сучасна 
бібліотека в системі соціальних комунікацій: тенденції і напрями 

розвитку».  
27 жовтня 2017 року 



V Міжнародна науково-практична конференція 

«Органічне виробництво і продовольча безпека» 2017 



Всеукраїнські конференції 
№ 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 р 

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 р 

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 листопада 2017 року 



Всеукраїнська науково-практична конференція 
 «Оптимізація сучасних технологій в агрономії, 

захисті рослин та землеустрої», присвячена  
10-річчю кафедри захисту рослин 



Міжнародні та всеукраїнські конференції 



Міжнародні стажування 

Стажування в рамках  

«Програми обміну педагогічним досвідом»  

(Faculty Exchange Program (FEP))  

Міністерства сільського господарства США  

(The United States Department of Agriculture (USDA) 

 З початку функціонування цієї програми (1995 р.) у ній 

прийняли участь 13 викладачів ЖНАЕУ. 

Декан факультету економіки та менеджменту,  

к.е. н, доцент 

Опалов Олександр Анатолійович 



Міжнародні стажування 

Доцент кафедри економічної теорії,  

інтелектуальної власності та публічного управління 

к.е.н., доцент 

Литвинчук  Ірина Леонідівна 

З 08 жовтня 2017 р. по 05 листопада 2017 р., стажування за 

програмою «Інноваційний університет та лідерство».  

Фаза ІІІ: інновації та відносини з оточенням» у 

Варшавському університеті (Польща). 



Міжнародні стажування 

Завідувач кафедри вищої та прикладної математики,  

д.фіз.-мат.н., доцент 

Журавльов Валерій Пилипович 

З 20 жовтня по 19 листопада 

2017р. – Інститут математики 

університету Казимира  

Великого в Бидгощі (Польща) 

Метою стажування були обмін 

досвідом у сфері професійної 

підготовки майбутніх спеціалістів, 

а також налагодження наукового 

співробітництва між 

університетами. 



10-th International Scientific Conference of Central and Eastern European Institutes of 
Agricultural Engineering,  

Research Institute of Agricultural Engineering, Prague (Чехія) 
The 8th International Scientific Conference RURAL DEVELOPMENT 2017: Bioeconomy Challenge,  

Aleksandras Stulginskis University Akademija, Kaunas district (Литва) 

Завідувач кафедри механіки та інженерії 

агроекосистем, д.т.н, доцент 

Кухарець Савелій Миколайович 





№ 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 

Участь студентів ЖНАЕУ у програмах  

виробничої практики за кордоном у 2013-2017 рр. 



Зустрічі із зарубіжними делегаціями  

(Данія, США, Швеція, Німеччина, Польща)   



Лауреат стипендії  
Кабінету Міністрів України  

для молодих учених 

доцент кафедри комп'ютерних технологій і моделювання систем,  

к. т. н., доцент 

Молодецька-Гринчук Катерина Валеріївна 

Наказ Комітету з Державних 

премій України в галузі науки і 

техніки від 28 листопада 2017 р. 

№ 19/01-11 



Присвоєно почесне звання 

"ЗАСЛУЖЕНИЙ ПРАЦІВНИК 

СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА 

УКРАЇНИ" доктору 

сільськогосподарських наук, 

професору, завідувачу кафедри 

рослинництва ЖНАЕУ МОЙСІЄНКО 

Вірі Василівні (Указ Президента 

України №375/2017 від 18 листопада 

2017 року 



І місце у категорії  

«Наукова діяльність»  

Всеукраїнського конкурсу 

«Кращі ініціативи жінок України 

для економічного розвитку 

місцевих громад» отримала 

кандидат сільсько-

господарських наук, доцент 

кафедри ґрунтознавства і 

землеробства ЖНАЕУ  

Цуман Н.В.  



В університеті проводиться підготовка здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії з таких напрямів:  

Код 

галузі 

Найменування 

галузі знань 

Шифр 

спеціальності 

Найменування 

спеціальності 

Ліцензійний 

обсяг (особи) 

05 
Соціальні та 

поведінкові науки  
051 Економіка 10 осіб 

07 
Управління та 

адміністрування 

073 Менеджмент 10 осіб 

076 

Підприємництво, 

торгівля та біржова 

діяльність 

3 особи 

10 Природничі науки 101 Екологія 4 особи 

13 Механічна інженерія 133 
Галузеве 

машинобудування 
4 особи 

20 Аграрні науки  

201 Агрономія 6 осіб 

204 

Технологія 

виробництва та 

переробки продукції 

тваринництва 

4 особи 

21 
Ветеринарна 

медицина  
211 

Ветеринарна 

медицина 
5 осіб 



Вступ до аспірантури 2017 

• Плата за навчання 11 тис. грн. на рік. 

• 6 аспірантів на контрактній основі  

• та 9 за державним замовленням. 



Вступ до докторантури для підготовки здобувачів 

ступеня доктора наук за спеціальностями: 

• Економіка (051) – 1 особа; 

• Менеджмент (073) – 1 особа. 



• 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) 

В університеті функціонує дві спеціалізовані вчені ради з 

правом прийняття до розгляду та проведення захистів 

дисертацій на здобуття наукового ступеня: 



Публікації  Scopus та Web of Science 

х4 рази! 



Публікації у фахових виданнях 



Наукові пікніки в ЖНАЕУ 



Студенти ЖНАЕУ – переможці ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт 

з природничих, технічних і гуманітарних наук у 2016/2017 навчальному році 

№ 
з/п 

П.І.Б., курс, спеціальність  
(напрям підготовки) студента  П.І.Б. та посада наукового керівника  Форма 

нагороди Галузь наук 

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 

«Інноваційний 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 



Комп’ютеризація 

та 

інформатизація 



Комп’ютеризація та інформатизація у 2016 р. 

Телекомунікації:  

1.1 встановлення комутаційних вузлів в кількості: 

концентраторів – 5 шт.;  

відремонтовано концентраторів – 3 шт.  

прокладено кабелю – 600 м. 

оновлено серверний сегмент мережі університету 

Встановлення комп’ютерної техніки: 

створений новий комп’ютерний клас на 10 ПК (аудиторія 87); 

переобладнано комп’ютерний клас 103 – 10 ПК. 

Відремонтовано техніки власноруч : 

комп’ютерів більше 200 шт.; 

принтерів – більше 20 шт. 

Обслуговування ПЗ та підтримка користувачів – більше 2500 викликів. 

Оновлення та модернізація:  

5.1. Створена мережа планово-фінансового відділу. 

5.2. Проведено оновлення мережі бухгалтерії. 

5.3. Запроваджено програму модернізації комп’ютерів університету: 

модернізовано 20 комп’ютерів. 

Економічна ефективність заходу:  

Орієнтовна вартість модернізації 1 комп’ютера – 900 грн.;  

Середня ціна 1 нового комп’ютера – 10000 грн; 

Економія – 9100*20=182000 грн. 



Комп’ютеризація та інформатизація у 2017 р. 



РОЗВИТОК 

БІБЛІОТЕКИ 



Отримано доступ до наукометричної бази даних Web of Science  



Інституційний репозитарій університету  

у Webometrics 



ІІ Міжнародна науково-практична конференція 

«Сучасна бібліотека в системі соціальних 

комунікацій: тенденції і напрями розвитку» 



ЕКОНОМІЧНИЙ 

РОЗВИТОК 



Проведені ремонти в гуртожитках ЖНАЕУ 

Встановлено 

27 електро- та 

газових плит, 

16 бойлерів, 

відремонтовано 

душові із заміною 

вікон та дверей   



Проведені ремонти в гуртожитках ЖНАЕУ 



Новий хол корпусу №4  



Нові вхідні конструкції в корпусах 



Нові меблі, ремонти в приміщеннях 



Нові туалети в корпусі №4 та на 

факультеті ветеринарної медицини 



Встановлено систему відеоспостереження 



Встановлено твердопаливну котельню 



Проведено заміну даху на факультеті обліку та 

фінансів 



Проведено заміну даху на факультеті обліку та 

фінансів 



Розпочато будівництво нової теплиці 



Нове обладнання на факультеті ветеринарної 

медицини та агрономічному факультеті  



Нові лабораторії на факультеті інженерії та 

енергетики 



Нові лабораторії на факультеті інженерії та 

енергетики 



Надходження коштів до спецфонду університету у 2017 

році, млн.грн. 

+13,7% 



Місце ЖНАЕУ в рейтингах у 2016-2017 рр. 

+11 +1 +24 



Соціальний та 

гуманітарний 

розвиток 

університету 



Пріоритетні напрями 

o Морально-естетичне виховання та 

національно-патріотичний розвиток 

o Екологічне виховання 

o Фізичне виховання та формування 

здорового способу життя 

o Громадянське виховання  

o  Професійне виховання 



  Морально-естетичне 

виховання та 

національно-

патріотичний розвиток 



Виставка-конкурс “Великдень об'єднує” 



Фестиваль-конкурс  

«Перлина Полісся 2017»  



Фестиваль аграрної ліги КВН України  

 

 



Творчо-патріотична  зустріч з 

фронтменом гурту “Антитіла” 



Селфі конкурс до Дня студентства 



Відзначення Дня українського козацтва, 

Свята Покрови та 

Дня захисника України 



День знань  



Дебют першокурсника  



Традиційна виставка-ярмарок 

птаховодів і твариноводів  



Виставка картин музею с.Кмитів 



Виставка вишитих сорочок та рушників 



Вечорниці на Андрія 



Обласний етап Всеукраїнського фестивалю 
“Софіївські зорі” 



Екологічне 

виховання 



Екологічна акція “Ульотна толока” 



“Шефський благоустрій” 



Місячник благоустрою в ЖНАЕУ 



Фізичне виховання та 

формування здорового 

способу життя 



Чемпіонат України з армспорту серед спортсменів з 

вадами опорно руху та систем зору -1 і 2 місце -  

Луцишин Дмитро, студент факультету обліку та 

фінансів 



Всеукраїнський турнір з боксу  



Всеукраїнський турнір з жіночого 

волейболу  



Кубок України з самбо  

Богачук Аліна - 3 місце  



Чемпіонат Світу з гирьового спорту 

 2 і 3 місце, студент технологічного факультету 

Євген Колесник 



Чемпіонат Світу з греко-римської  

боротьби серед кадетів  

1 місце - студент факультету лісового господарства 

Дмитро Мірошник 



Жіноча збірна ЖНАЕУ з волейболу - призер 

Чемпіонату студентської ліги України 



Спартакіада  здоров'я серед 

студентів та викладачів ЖНАЕУ 



Спортивний вечір ЖНАЕУ - 2017 



Турнір з волейболу пам'яті учасника 

АТО Дмитра Ільницького 



Громадянське виховання  
 



Системний волонтерський рух в ЖНАЕУ 



Всеукраїнський правовий диктант 



Обласний диктант польської мови в ЖНАЕУ 



Всеукраїнська дискусійна платформа 



Дні Європи у Житомирі 



Засідання об'єднаної ради студентського 

самоврядування аграрних ВНЗ України на 

базі  ЖНАЕУ 



Студенти та викладачі ЖНАЕУ долучилися до 

“Рекорду доброти” в Житомирі 



Свято українського коня в ЖНАЕУ 



Студенти ЖНАЕУ на врученні стипендій 

Житомирського міського голови 



Закладання фруктового саду для пацієнтів 

дитячого відділення Житомирської обласної 

психоневрологічної лікарні 



День Св. Миколая для пацієнтів дитячих відділень 

психлікарні, онкогематології та туберкульозного 

відділення 



Професійне виховання 



Професійна платформа ЖНАЕУ 



Ярмарок професій та студмістечко ЖНАЕУ 



Наукові пікніки в ЖНАЕУ 



Міський ярмарок професій 



Всеукраїнський зліт учнівських лісництв в ЖНАЕУ 



Всесвітній день туризму в ЖНАЕУ 



Дні народження факультетів ЖНАЕУ 



Практичні екскурсії на підприємства 

Житомирської області 



Зліт відмінників навчання та лідерів АПК 



Святкування 95-річчя  Житомирського національного 

агроекологічного університету 



Кількість заходів з організаційної роботи 

в ЖНАЕУ у 2017 році 

Пріоритетні напрями 

організаційної роботи 

Кількість 

заходів 

Кількість 

заходів, % 

1 
Національно-патріотичне 

виховання 
28 10,9 

2 
Моральне-естетичне 

виховання 
36 14,04 

3 Екологічне виховання 8 3,12 

4 Фізичне виховання 117 45,63 

5 Громадянське виховання 37 14,43 

6 Професійне виховання 32 12,48 

Всього  258 100 


