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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 ЗВО, який є базовим з підготовки 

фахівців для більшості галузей економіки Полісся України (Житомирської, 

Рівненської, Волинської областей). В університеті здійснюється підготовка 

фахівців за 27 спеціальностями в 14 галузях знань. В університеті та його 

структурних підрозділах навчається більше 7 тисяч студентів з 14 областей 

України, основна частина яких саме з Полісся України, а саме 

Житомирської, Рівненської, Волинської областей. 

Університет має потужний науково-педагогічний склад. Наразі в 

університеті працює 382 науково-педагогічні працівники, з них штатних 

356 та за сумісництвом – 26. Науковий ступінь доктора наук мають 65 

науково-педагогічних працівників (17%), з них штатних 56 та за 

сумісництвом – 9. Науковий ступінь кандидата наук мають 271 науково-

педагогічний працівник (71%), з них штатних 256 та за сумісництвом – 15. 

Університет має розвинуту інфраструктуру та потужну матеріально-

технічну базу: 8 факультетів (технологічний, обліку та фінансів, економіки 

та менеджменту, інженерії та енергетики, екології і права, агрономічний, 

ветеринарної медицини, лісового господарства); 41 кафедру та 85 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); 5 навчально-наукових центрів: якості освіти; 

інформаційних технологій; космічних технологій; екології та охорони 

навколишнього середовища, інтелектуальної власності, інноватики та 

управління проектами; Дослідне поле; Ботанічний сад; Навчальна ферма та 

навчально-науково-виробнича клініка ветеринарної медицини; Центр 

кінології; Наукова бібліотека (2 абонементи та 4 читальні зали на 260 

робочих місць. Загальний фонд складає понад 464тис. примірників та 

більше 100 найменувань періодичних видань. Створено понад 9 тис. 

електронних формулярів користувачів з можливістю авторизації на сайті 

бібліотеки). Спортивний комплекс(два спортивних зали площею 522 м2і 

426 м2, зал силових тренажерів, настільного тенісу, боротьби, боксу, 

шейпінгу, відкритий спортивний майданчик зіштучним покриттям для гри 

у мініфутбол).  

В структурі університету Будівельний коледж у місті Житомирі та 

Технікум землевпорядкування в селищі Ярунь Новоград-Волинського 

району Житомирської області. Також 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 
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управління підприємствами (за видами економічної діяльності) та 

спеціальністю 08.00.03 – економіка та управління національним 

господарством; Д 14.083.01 –доктора (кандидата) сільськогосподарських 

наук за спеціальністю 03.00.16 –екологія. Видається науково-теоретичний 

збірник «Наукові горизонти» як фаховий для публікації результатів 

наукових досліджень з сільськогосподарських, ветеринарних, економічних 

і технічних наук.  

Таблиця 1 

Кадровий склад Житомирського національного агроекологічного 

університету, станом на 31.12.2019 р. 

 
всього 

науково-

педагогічних 

обслуговуючий 

персонал 

з них штатних 645 356 289 

з них мають науковий ступінь       

доктора наук 56 56 0 

кандидата наук 256 252 4 

з них  мають вчене звання       

доцент (старшого наукового 

співробітника) 181 180 1 

професора 37 37 0 

з них на умовах сумісництва 32 26 6 

з них мають науковий ступінь       

доктора наук 9 9 0 

кандидата наук 15 14 1 

з них  мають вчене звання       

доцент (старшого наукового 

співробітника) 12 11 1 

професора 6 6 0 

загальна кількість працівників 

(штатні та на умовах сумісництва) 677 382 295 

загальна кількість працівників, які 

мають науковий ступінь  (штатні та на 

умовах сумісництва) 336 х х 

доктора наук 65 х х 

кандидата наук 271 х х 

загальна кількість працівників, які 

мають вчене звання  (штатні та на 

умовах сумісництва) 236 х х 

доцент (старшого наукового 

співробітника) 193 х х 

професора 43 х х 

 

 

Протягом 2019 р. було проведено 11 засідань вченої ради 

Житомирського національного агроекологічного університету та 12 
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ректорату. Вчена рада як колегіальний орган управління закладу вищої 

освіти, у звітному періоді внесла зміни та доповнення в основні документи, 

відповідно до Стратегії, цілей і напрямів розвитку університету та на 

виконання змін чинного законодавства. Зокрема затверджено:  

Положення про порядок організації та проведення дуального 

навчання у Житомирському національному агроекологічному університеті; 

Положення про науково-професійні (кваліфікаційні) роботи в 

Житомирському національному агроекологічному університеті; 

Річний звіт ЖНАЕУ за 2018 р. про виконання критеріїв надання та 

підтвердження статусу університету національному; 

Фінансовий звіт університету за 2018 рік; 

Фінансовий план університету на 2020 рік; 

Тематичний план науково-дослідних робіт університету на 2020 р.;  

Ліміт стипендіатів при призначенні академічних стипендій 

університету; 

Положення про проведення практики студентів Житомирського 

національного агроекологічного університету за кордоном; 

Положення про конкурсну комісію щодо заміщення вакантних посад 

науково-педагогічних працівників Житомирського національного 

агроекологічного університету 

Внесено зміни та доповнення до: Положення про порядок 

призначення і виплати стипендій студентам, аспірантам  і  докторантам 

університету; Положення про ректорат Житомирського національного 

агроекологічного університету; Положення про Центр післядипломної 

освіти Житомирського національного агроекологічного університету. 

Крім того, у 2019 році рішенням вченої ради університету було 

затверджено:  

 Зміни до встановлення пільгової оплати за проживання у 

студентських гуртожитках студентам університету; 

 Порядок взаємодії між структурними підрозділами під час 

планування та проведення закупівель Житомирського національного 

агроекологічного університету; 

 Положення про порядок супроводу осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення.  

Відповідно до Стратегії розвитку Житомирського національного 

агроекологічного університету, що затверджена рішенням вченої ради від 

30.03.2016 р. протокол № 7, у звітному 2019 році значна увага діяльності 

університету була направлена на формування системи та процедури 

внутрішнього забезпечення якості вищої освіти. Традиційно, щороку на 

вченій раді розглядають та обговорюють результати освітньої діяльності за 

кожен семестр та визначають напрями підвищення теоретичної і 

практичної підготовки здобувачів вищої освіти.  

На засіданнях вченої ради було обговорено ряд питань та прийняті 

рішення щодо організації освітнього процесу в університеті: затверджено 
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освітньо-професійні програми (далі ОПП) за ліцензованими 

спеціальностями першого (бакалаврського) та другого (магістерського) 

рівнів вищої освіти освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліста, освітньо-

науковим ступенем доктора філософії денної та заочної форм навчання; 

освітньо-професійні програми початкового рівня (короткого циклу) вищої 

освіти за спеціальностями відокремлених структурних підрозділів 

університету (Будівельного коледжу та Технікуму землевпорядкування); 

навчальні плани, індивідуальні навчальні плани на 2019-2020 навчальний 

рік та розподіл навчального навантаження; Правила прийому до 

Житомирського національного агроекологічного університету в 2019 році; 

проаналізовано результати зимової та літньої сесій студентів у розрізі 

академічних груп, спеціальностей та навчальних курсів (дисциплін); 

уточнено напрями поліпшення якості підготовки фахівців за 

спеціальностями.  У зв’язку із періодичним затвердженням відповідних 

стандартів вищої освіти наказом МОН відповідно до результатів роботи 

НАЗЯВО, ряд освітньо-професійних програм університету було 

переглянуто та внесено відповідні зміни.  

На засіданні вченої ради університету 26.11.2019 р. було розглянуто 

питання «Про результати моніторингу освітніх програм та навчальних 

планів підготовки здобувачів вищої освіти» та прийняте відповідне 

рішення про їх коригування. Розроблено проекти положень, що надалі 

будуть предметом обговорення на засіданнях вченої ради, зокрема: 

 Положення про моніторинг освітньої програми; 

 Положення про порядок визнання результатів навчання, 

отриманих у неформальній освіті; 

 Положення про порядок перезарахування результатів навчання у 

Житомирському національному агроекологічному університеті; 

 Положення про організацію та проведення практики студентів 

Житомирського національного агроекологічного університету; 

 Положення про порядок запобігання та врегулювання 

потенційного та реального конфлікту інтересів учасників освітнього 

процесу Житомирського національного агроекологічного університету. 

Протягом 2019 року університет інтенсивно працював над 

посиленням роботи щодо академічної доброчесності. Проведено ряд 

зустрічей з директором Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Антиплагіат» Сідляренко А. І. не тільки на засіданні 

вченої ради, але й з науково-педагогічними працівниками та здобувачами 

вищої освіти. В результаті проведеної роботи університет нині 

використовує 2 програмні забезпечення «Unicheck» та «StrikePlagiarism», 

що виявляють текстові збіги / ідентичність / схожість із джерелами, які 

знаходяться у відкритому доступі у мережі Internet та бібліотеці акаунту. 

На вченій раді систематично розглядали відповідні питання щодо 

формування системи та процедури внутрішнього забезпечення якості 

вищої освіти, зокрема: 
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 Про внутрішню систему запобігання та виявлення академічного 

плагіату; 

 Про стан забезпечення дотримання академічної доброчесності 

працівниками та здобувачами вищої освіти університету; 

 Про стан впровадження інформаційних технологій в освітній 

процес;  

 Про результати діяльності навчально-наукового центру 

інтелектуальної власності, інноватики та управління проектами; 

 Про стан підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників університету.  

 

З 15 липня по 02 серпня 2019 року проведено аудит територіальним 

управлінням Рахункової палати по Вінницькій, Житомирській, 

Кіровоградській та Хмельницькій областях (у м. Вінниця) в університеті. 

Перевірка проходила відповідно до Плану роботи Рахункової палати на 

2019 рік. Було проведено аудит ефективності управління Міністерством 

освіти і науки України об’єктами державної власності у сфері вищої освіти 

в університеті. За результатами аудиту, на виконання постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.10.2016 р. № 710 «Про ефективне використання 

державних коштів», рішеннями вченої ради протягом 2019 року була 

здійснена наступна оптимізація структури університету: 

 створено військово-обліковий сектор відділу кадрів;  

 реорганізовано структурні підрозділи «Навчальні корпуси 

№1,2,4,6» та «Навчальні корпуси №3,5» шляхом приєднання до 

експлуатаційно-технічного та адміністративно-господарського відділів; 

 реорганізовано навчально-науковий центр шляхом виділення 

планово-фінансового відділу;  

 ліквідовано відокремлений структурний підрозділ «Санаторій-

профілакторій Житомирського національного агроекологічного 

університету»;  

 перейменовано та реорганізовано агрохімічну лабораторії кафедри 

ґрунтознавства та землеробства у вимірювальну лабораторію навчально-

наукового центру екології та охорони навколишнього середовища;  

 створено структурний підрозділ «Віварій» кафедри внутрішніх 

хвороб тварин та фізіології факультету ветеринарної медицини; 

 створено навчальні лабораторії: «Технологія ресторанної справи», 

«Туристичної топографії, знакування та картографії», «Технологія 

готельної справи» кафедри туризму факультету економіки та 

менеджменту;  

 створено навчально-науковий Центр дуальної освіти університету;  

 створено: навчально-науковий центр космічних технологій; 

лабораторію дистанційного зондування Землі навчально-наукового центру 

космічних технологій; лабораторію робототехніки та штучного інтелекту 



8 

 

кафедри комп’ютерних технологій і моделювання систем факультету 

обліку та фінансів; 

 перейменовано Центр післядипломної освіти у навчально-науковий 

центр забезпечення якості освіти. 

Вищезазначені заходи дали підставу повторно порушити клопотання 

перед Міністерством освіти і науки України про перейменування 

Житомирського національного агроекологічного університету на 

Поліський національний університет (рішення вченої ради від 28.08.2019 р. 

протокол № 1).  

Питання щодо приведення у відповідність до вимог ст.28 Закону 

України «Про вищу освіту» типу закладу вищої освіти розглядалося на 

засіданні вченої ради Університету 25.09.2019 року. Відповідно до 

протоколу №2 від 25.09.2019року вченої ради ініційовано змінити назву з 

«Технікум землевпорядкування Житомирського національного 

агроекологічного університету» на «Коледж геодезії та землеустрою 

Житомирського національного агроекологічного університету». 

Результатом проведеної протягом 2018/2019 навчального року 

роботи щодо впровадження сучасної системи управління якістю послуг у 

сфері вищої освіти стало отримання 08.07.2019 р. Житомирським 

національним агроекологічним університетом Сертифікату міжнародного 

зразка системи управління якістю ДСТУ ISO 9001:2015 «Система 

управління якістю. Вимоги». Сертифікат підтверджує високу якість 

надання освітніх послуг в ЖНАЕУ на рівні міжнародних стандартів. 

Державним підприємством «Житомирський науково-виробничий центр 

стандартизації, метрології та сертифікації» було проведено зовнішній 

аудит. Перевірка підтверджує, що в університеті впроваджено систему 

управління якістю (СУЯ), яка надалі буде успішно працювати. ЖНАЕУ 

здійснює свою діяльність не тільки в Україні, а й за кордоном. Сертифікат 

оформлений за міжнародним зразком, має термін дії до 2022 року і 

підтверджує запровадження сучасних систем управління якістю надання 

освітніх послуг, які є інтегральною частиною системи управління 

університетом. Цей документ сприятиме підтримці іміджу університету, 

покращить систему управління та принесе користь колективу.  

У свою чергу, результативність СУЯ досягається завдяки практичній 

реалізації сучасних принципів управління якістю, покладених в основу 

стандартів ISO серії 9000. Житомирським національним агроекологічним 

університетом реалізується процесний підхід до управління всіма видами 

діяльності, що впливають на відповідність освітніх послуг встановленим 

вимогам. Університет демонструє прихильність ідеї постійного 

удосконалення та проявляє лідерство у справах забезпечення високої 

якості послуг і постійного підвищення задоволеності вимог стейкхолдерів 

та чинних норм. Робота в цьому напрямі триває, зокрема  рішенням вченої 

ради: від 19.06.2019 р., протокол № 11 затверджено форми документів 

згідно системи управління якістю, карти процесів п.2.5. – навчально-
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методичне забезпечення;  від 26.11.19 р., протокол № 4 оновлено 

Положення про структурні підрозділи університету відповідно до вимог 

стандарту ДСТУ ІSО 9001:2015 Системи управління якістю.  

У червні 2019 р. було акредитовано освітньо-професійні програми:  

 «Водні біоресурси та аквакультура» підготовки фахівців освітнього 

ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 207 «Водні біоресурси та 

аквакультура» галузі знань 20 «Аграрні науки та продовольство»; 

 «Економіка» підготовки фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» зі 

спеціальності 051 «Економіка» галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові 

науки»; 

 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» підготовки 

фахівців освітнього ступеня «Бакалавр» зі спеціальності 

076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність». 

Протягом 2019 р. рішенням Атестаційної колегії Міністерства освіти 

і науки України 3 науково-педагогічним працівникам  університету 

присвоєно вчене звання професора та 7 осіб отримали вчене звання 

доцента (табл.).  

Таблиця 2 

Присвоєння вчених звань професора / доцента в університеті 

Вчене 

звання 
2018 р. 2019 р. 

2019 р. до 

2018 р., 

+/- 

Професор  - 

1. ЖУРАВЛЬОВ  

Валерій Пилипович 

+ 3 
2. КУХАРЕЦЬ  

Савелій Миколайович 

3. КЛЮЧЕВИЧ  

Михайло Михайлович 

Доцент 

1. КУЦМУС  

Наталія Миколаївна 

1. СІРУК  

Юрій Вікторович 

+ 3 

2. ДАНКЕВИЧ 

Віталій Євгенович 

2. КОЛЕСНІК  

Наталія Леонідівна 

3. ЛИТВИНЧУК  

Ірина Леонідівна 

3. ЦИВЕНКОВА  

Наталія Михайлівна 

4. СУКМАНЮК  

Олена Миколаївна 

4. ЯРЕМОВА  

Марина Іванівна 

 5. БУГАЙЧУК  

Віта Віталіївна 

 6. ТРЕМБІЦЬКА  

Оксана Іванівна 

 7. ПИВОВАР 

Петро Вікторович 
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Наразі ще 7 атестаційних справ щодо присвоєння вченого звання 

перебувають на розгляді у Міністерстві освіти і науки України. 

Протягом 2019 р. було продовжено виплати премій науково-

педагогічним працівникам університету:  

 за публікацію наукових праць у вітчизняних та/або іноземних 

(міжнародних) рецензованих фахових виданнях, включених до 

наукометричних баз Scopus, Web of science, які не є перекладами з інших 

мов;  

 за оформлення патенту на винахід або на корисну модель;  

 науковим керівникам переможців ІІ туру Всеукраїнського конкурсу 

студентських наукових робіт з галузей знань і спеціальностей;  

 науковим керівникам переможців ІІ туру Всеукраїнської 

студентської олімпіади з навчальних дисциплін, напрямів та 

спеціальностей серед студентів вищих навчальних закладів ІІІ-ІV рівнів 

акредитації. 

Крім того, з метою стимулювання наукової роботи та мотивації 

науково-педагогічних працівників та здобувачів вищої освіти за 

рішеннями вченої ради у 2019 році було затверджено:  

 Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий 

науковець» Житомирського національного агроекологічного університету; 

 Положення про проведення щорічного конкурсу «Кращий молодий 

науковець» Житомирського національного агроекологічного університету; 

 Положення про надання матеріальної допомоги та заохочення 

(преміювання) аспірантів Житомирського національного агроекологічного 

університету.  

Рішенням вченої ради університету від 26.11.2019 р. протокол № 4 

було затверджено склад редакційної колегії журналу «Наукові горизонти», 

«Scientific Horizons». Протягом 2019 року було проведено реферування та 

індексування журналу в наукових базах: Index Copernicus International; 

Національна бібліотека України імені В. І. Вернадського; реферативна база 

даних «Україніка наукова»; інституційний репозитарій Житомирського 

національного агроекологічного університету; Google Scholar; Crossref. У 

грудні 2019 р. журнал включено до Переліку наукових фахових видань 

України категорії «Б» за спеціальностями університету у розрізі 

економічних, сільськогосподарських та технічних наук. 

https://journals.indexcopernicus.com/search/details?id=52645
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vzhnau
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vzhnau
http://www.irbis-nbuv.gov.ua/cgi-bin/irbis_nbuv/cgiirbis_64.exe?Z21ID=&I21DBN=UJRN&P21DBN=UJRN&S21STN=1&S21REF=10&S21FMT=juu_all&C21COM=S&S21CNR=20&S21P01=0&S21P02=0&S21P03=PREF=&S21COLORTERMS=0&S21STR=Vzhnau
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9348
http://ir.znau.edu.ua/handle/123456789/9348
https://scholar.google.com.ua/citations?hl=uk&user=TQWwM9sAAAAJ
https://search.crossref.org/?q=2663-2144
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2. Освітня діяльність 

 
Освітній процес у Житомирському національному 

агроекологічному університеті забезпечують викладачі 41 однієї 

кафедри на 8 факультетах. Разом з цим, підготовка здобувачів вищої 

освіти в університеті здійснюється за 26 ліцензованими 

спеціальностями першого (бакалаврського) рівня, 19 – другого 

(магістерського) рівня та 8 – третього (освітньо-наукового) рівня 

(табл.3, додаток А). 

Таблиця 3 

Перелік освітніх програм за галузями знань та рівнями вищої 

освіти Житомирського національного агроекологічного 

університету, 2019 р.  

Освітня програма 

Рівні вищої освіти 

бакалавр магістр 
доктор 

філософії 

05 Соціальні та поведінкові науки 1 1 1 

07 Управління та адміністрування 5 4 2 

08 Право 1 1 0 

10 Природничі науки 2 1 1 

12 Інформаційні технології 2 0 0 

13 Механічна інженерія 1 0 1 

14 Електрична інженерія 1 1 0 

18 Виробництво та технології 1 1 0 

19 Архітектура та будівництво 1 0 0 

20 Аграрні науки та продовольство 7 7 2 

21 Ветеринарна медицина 1 2 1 

24 Сфера обслуговування 1 0 0 

28 Публічне управління та 

адміністрування 1 1 0 

29 Міжнародні відносини 1 0 0 

Всього 26 19 8 

 

З метою удосконалення організації освітнього процесу протягом 

2019 р. внесено зміни до “Положення про організацію освітнього 

процесу у ЖНАЕУ” (в частині проведення підсумкової атестації 

здобувачів вищої освіти), (рішення вченої ради університету від 

27.03.2019 р., протокол № 8), введено в дію “Положення про 

кваліфікаційні роботи” та “Положення про створення та організацію 

роботи екзаменаційних комісій у Житомирському національному 

агроекологічному університеті” (рішення вченої ради університету від 

27.03.2019 р., протокол № 8).  

За звітний період ліцензовано підготовку здобувачів вищої освіти за 

другим (магістерським) рівнем зі спеціальності  207 Водні біоресурси та 

аквакультура. Також за 2019 р. акредитовано такі освітньо-професійні 

програми підготовки здобувачів вищої освіти, як:   
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1) 051 Економіка – перший (бакалаврський) рівень; 

2) 076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність – перший 

(бакалаврський) рівень; 

3) 207 Водні ресурси та аквакультура – перший (бакалаврський) 

рівень; 

4) 081 Право – другий (магістерський) рівень; 

5) 203 Садівництво та виноградарство – другий (магістерський) 

рівень. 

Зважаючи на результати розширення провадження освітньої 

діяльності  за ОС Магістр спеціальності 207 Водні ресурси та 

аквакультура збільшився обсяг підготовки здобувачів вищої освіти у 

порівнянні з відповідним періодом минулого року на 5 %  (рис. 1).  

 
Рис. 1. Загальний ліцензований обсяг підготовки  

здобувачів вищої освіти у ЖНАЕУ 
 

Станом на 01.12.2019 р. загальний контингент студентів ЖНАЕУ (з 

врахуванням додаткового набору) становив 7117 студентів, з них денної 

форми навчання – 4143 студенти, заочної – 2974 студенти (рис. 2).  

За кошти державного бюджету здобували освіту за бакалаврським та 

магістерським рівнями вищої освіти 2331 особа, що на 5,4 %, або на 132 

особи, менше показника 2015 р. та на 1,7 %, або на 38 осіб, більше 

показника 2018 р.  За кошти фізичних та юридичних осіб у 2019-2020 н. р. 

здобувають вищу освіту 4786 осіб, що більше показника 2015 р. на 19,5 %, 

або на 782 особи, та менше на 3,4 %, або на 170 осіб, відповідного 

показника 2018 р.  
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Рис. 2. Динаміка контингенту студентів Житомирського 

національного агроекологічного університету, станом на 01.12.2019 р. 
 

Реалізація освітній процес у 2019 р. проходила відповідно до 

встановлених графіків навчання. Особливу увагу протягом звітного 

періоду було приділено забезпеченню якості організації освітнього 

процесу, зокрема: 

– імплементації в освітній процес затверджених стандартів вищої освіти, 

координація процесу реалізації навчальних та індивідуальних навчальних 

планів, графіків освітнього процесу;  

– встановлення відповідності змісту навчальних планів вимогам 

затверджених стандартів вищої освіти; 

– відповідності елементів освітнього процесу (лекцій, семінарських, 

практичних і лабораторних занять) затвердженим навчальним планам і 

освітньо-професійним програмам; 

– якості навчально-методичного забезпечення дисциплін тощо. 

Аналіз підсумків літної заліково-екзаменаційної сесії бакалаврів та 

магістрів дає підстави стверджувати, що навчальні здобутки студентів 

університету такі:  

1) загальна кількість “відмінників” університету становила 17,3 % від 

загальної кількості студентів, що здавали сесію; 

 загальна кількість студентів, що мали академічну заборгованість 

становила 13,8 % (табл. 4).  

Серед студентів 1 курсу найвищі навчальні здобутки мали студенти 

факультету ветеринарної медицини (21,3 % від загальної кількості 

успішних студентів відповідного курсу), 2 курс – агрономічний факультет 

(25,0 %), 3 курс – факультет ветеринарної медицини (18,6 %), 4 курс – 

агрономічний факультет (31,4 %), 1 курс (освітній ступінь магістр) – 
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факультет інженерії та енергетики (22,0 %). Високий рівень успішності 

студентів університету підтвердився також результатами проведених 

ректорських контрольних робіт (додаток Б). 

2)  
Таблиця 4 

Якість підготовки здобувачів вищої освіти у Житомирському 

національному агроекологічному університеті 

Освітній 

ступінь 

2 семестр 2018-2019 н.р. 

Абсолютна успішність, % Якість успішності, % 

Бакалавр 42,9 38,8 

Магістр 33,0 51,2 

 

Станом на 01 грудня 2019 р. контингент студентів денної форми 

навчання становить 4143 особи, що на 10,5 %, або на 343 особи, більше 

показника 2015 р, та на 0,7 %, або 30 осіб, більше показника 2018 р. (рис. 

3). За рахунок державного бюджету найбільше студентів навчається на 

агрономічному факультеті – 34,5 % (від загального контингенту студентів 

бюджетної форми навчання), на факультеті інженерії та енергетики – 16,5 

% та на технологічному факультеті – 12,9 %. За результатами заліково-

екзаменаційних сесій та на основі сформованих рейтингів 45 % здобувачів 

вищої освіти денної форми навчання у 2019 р. отримували академічну 

стипендію. 

 
Рис. 3. Динаміка контингенту студентів денної форми навчання 

Житомирського національного агроекологічного університету,  

станом на 01.12.2019 р. 

 

Кількість студентів заочної форми навчання у 2018 році збільшилася 

на 9,5 %, або на 257 осіб, порівняно з відповідним показником 2015 роком, 

та зменшилася на 5,1 %, або на 162 особи, в порівнянні з 2018 р. (рис. 4). 

Зменшення контингенту студентів за заочною формою навчання 

спричинене здебільшого скороченням кількості абітурієнтів для здобуття 

1887 1887 1849 1837 1873 

1893 2002 2004 2276 2270 

3750 3889 3853 
4113 4143 

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

2015 2016 2017 2018 2019

Держбюджет Контракт Всього 



15 

 

ступеня магістра за економічними спеціальностями, які не склали ЗНО з 

іноземної мови. 

 
Рис. 4. Динаміка контингенту студентів заочної форми навчання 

Житомирського національного агроекологічного університету,  

станом на 01.12.2019 р. 

 

Протягом 2019 р. відраховано з Житомирського національного 

агроекологічного університету: 

1) за першим (бакалаврським) рівнем – 300 осіб, з них за не 

виконання вимог навчального плану 78,3 %, або 235 осіб; за 

власним бажанням залишили університет – 21,4 %, або 65 осіб; 

2) за другим (магістерським) рівнем – 158 осіб, з них за не виконання 

вимог навчального плану 82,9 %, або 131 особа; за власним 

бажанням залишили університет – 17,1 %, або 27 осіб. 

За результатами проведення підсумкової атестації за першим 

(бакалаврським) рівнем отримали “відмінно” – 32,0 %, або 359 

випускників, “добре” – 43,7 % випускників, або 490 осіб, “задовільно” – 

24,3 % випускників, або 273 особи (рис. 5). Середній бал успішності за 

першим (бакалаврським) рівнем у 2019 р. становив – 4,08. Найвищий 

показник успішності продемонстрували випускники факультету 

економіки та менеджменту – 21,7 % (від загальної кількості студентів, 

що отримали «відмінно» за результатами підсумкової атестації) та 

факультету обліку та фінансів – 21,4 %.  

У першому семестрі 2019-2020 н. р. атестація здобувачів 

освітнього ступеня магістр здійснювалася за новими вимогами 

відповідно до Положення про кваліфікаційні роботи в університеті. 

Відтак, всі роботи проходили перевірку на академічну доброчесність; 

роботи допускалися до захисту експертними комісіями випускових 
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кафедр при наявності мінімального відсотку запозичень та 

опублікованих наукових праць здобувачів.  

 
Рис. 5. Результати підсумкової атестації за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти у Житомирському 

національному агроекологічному університеті, 2019 р.  

 

Разом з цим, середній бал успішності становим 4,41 (рис. 6). 

Найкращі результати захисту кваліфікаційних робіт мали випускники 

факультету економіки та менеджмент, з яких 22,7 % отримали 

«відмінно», та факультету обліку та фінансів – 20,4 %. 

 
Рис. 6. Результати підсумкової атестації за другим 

(магістерським) рівнем вищої освіти у Житомирському 

національному агроекологічному університеті, 2019 р. 
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Результатами якісної підготовки здобувачів вищої освіти є підсумки 

роботи екзаменаційних комісій. Так, у 2019 р. за денною та заочною 

формами навчання випуск фахівців становив 2295 осіб, зокрема:  

- за першим (бакалаврським) рівнем випускалося 1122 особи, з них 

диплом з відзнакою отримали 13 % випускників, або 146 осіб;  

- за другим рівнем освіти:  

 диплом спеціаліста отримали 26 випускників, з них 15,4 % 

отримали диплом з відзнакою, або 4 особи; 

 диплом магістра отримали 1147 випускників, з них 26,4 % 

отримали диплом з відзнакою, або 303 особи.  

Протягом 2019 р. здобувачами вищої освіти Житомирського 

національного агроекологічного університету отримано 9 іменних 

стипендій: 

- 2 семестр 2018-2019 н. р.  
стипендія Президента України: 

1. Зінкевич Роман Анатолійович, студент факультету лісового 

господарства, напрям підготовки “Лісове та садово-паркове 

господарство”; 

2. Шульга Сергій Юрійович, студент агрономічного факультету, 

спеціальність “Агрономія”; 

3. Гоша Вікторія Олександрівна, студентка факультету екології та 

права, спеціальність “Технології захисту навколишнього 

середовища”. 

стипендія М. С. Грушевського: 

1. Марчук Аліса Віталіївна, студентка технологічного факультету, 

спеціальність “Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва”. 

- 1 семестр 2019-2020 н. р.  

стипендія Президента України: 

1. Рожков Олександр Олександрович, студент факультету економіки та 

менеджменту, спеціальність “Міжнародні економічні відносини“; 

2. Мокра Єлизавета Романівна, студентка технологічного факультету, 

спеціальність “Технологія виробництва і переробки продукції 

тваринництва”. 

стипендія Верховної Ради України: 

1. Кот Юлія Михайлівна, студентка факультету екології та права, 

спеціальність “Науки про Землю”; 

2. Домбровська Василина Володимирівна, студентка факультету 

ветеринарної медицини, спеціальність “Ветеринарна медицина”. 

стипендія М. С. Грушевського: 

1. Левченко Світлана Олександрівна, студентка агрономічного 

факультету, спеціальність “Агрономія”. 

Протягом 2019 р. студенти університету брали участь різних 

олімпіадах і конкурсах, стипендіальних програмах (табл. 5). Зокрема, 
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студент факультету економіки та менеджменту спеціальності “Міжнародні 

економічні відносини” Рожков О. став переможцем конкурсу “Аграрно-

політичні дебати, 2019”, що проводився в м. Харків за ініціативи проекту 

“Німецько-український агрополітичний діалог”. Студент факультету 

екології та права Рената Ігор увійшов до складу 8 переможців 

Стипендіальної програми «Нове зернятко». 

 

Таблиця 5 

Кількість студентів переможців  ІІ етапу Всеукраїнської олімпіад  

зі спеціальностей та навчальних дисциплін, 2019 р. 
Прізвище та ініціали 

студента 
Курс / факультет Назва конкурсу / олімпіади 

Призове 

місце 

Зінкевич Роман 

Анатолійович 

4/ Лісового 

господарства 

Олімпіада зі спеціальності 

“Лісове господарство” 
1 

Присяжнюк Ілона 

Вікторівна 

3 стн / Ветеринарної 

медицини 

Олімпіада зі спеціальності 

“Ветеринарна медицина” 
3 

Балаболов  

Вадим Андрійович 

1 курс ОС магістр / 

Інженерії та 

енергетики 

Олімпіада зі спеціальності 

“Транспортні технології та 

засоби в агропромисловому 

комплексі” 

3 

Яненко Євген 

Олександрович 

4 курс / Інженерії та 

енергетики 

Олімпіада зі спеціальності 

“Відновлення та підвищення 

знососстійкості деталей і 

конструкцій” 

3 

4 курс / Інженерії та 

енергетики 

Олімпіада з навчальної 

дисципліни “Експлуатація 

машин і обладнання” 

3 

 

За результати ІІ етапу Всеукраїнських студентських олімпіад серед 

студентів аграрних вищих навчальних закладів зі спеціальності 

«Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка» студенти Поєжан 

Микола Анатолійович, Загородній Дмитро Олександрович та Семеній 

Роман Дмитрович нагороджені грамотами за активну участь, а також 

дипломом за ІІІ загально командне місце. 

Збірна команда студентів університету на чолі з кураторами-

викладачами факультету обліку та фінансів стала переможцями 

Всеукраїнського конкурсу “Look of New Generation / Погляд нового 

покоління - 2019” у номінації “Реалістичність та результативність”. Також 

3 студентів факультету обліку та фінансів (Шишка Р., Недільська С., 

Ярошинська Ю.) брали участь у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт 

Стипендіальної програми “Завтра.UA”. 

У контексті реалізації програм практичних тренінгів протягом 2019 

р. студенти університету мали змогу пройти ознайомитися з 

особливостями функціонування провідних підприємств та організаціями 

України, зокрема: ЗАТ “Житомирські ласощі”, ПАТ “Житомирський 

маслозавод”, завод Coca Cola, ТОВ «Fridom finance», ПСП "Україна", ТОВ 

«Органік Мілк», Музей грошей НБУ (м. Київ), ТОВ «Украгро-Полісся», 
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КП «Житомир-водоканал», екскурсії до Головного управління статистики 

Житомирської області, Житомирської регіональної державної лабораторії 

Державної служби України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, Міністерства закордонних справ України, Державного 

обласного архіву тощо. 

З метою поліпшення якості вищої освіти в Університеті на 

програмній платформі Moodle продовжується наповнення каталогу 

освітньо-професійних програм підготовки здобувачів вищої освіти всіх 

спеціальностей та рівнів освіти, комплексів навчально-методичного 

забезпечення навчальних дисциплін.  

У 2019 році університет отримав унікальний досвід у впровадженні 

елементів системи дуальної освіти в регіоні, зокрема: 

1. Рішенням Вченої ради університету (протокол № 6 від 31.01.19 р.) 

затверджено Положення про порядок організації та проведення дуального 

навчання в університеті. Наказом ректора та рішення вченої Ради 

університету від 25.09.19 р. створено Навчально-науковий центр дуальної 

освіти та затверджено його установчі документи, зокрема: Концепція та 

Положення, які регулюють діяльність Центру. 

2. 4 вересня 2019 року здобуто І місце в конкурсі оголошеного 

Обласним управлінням освіти і науки Житомирської ОДА та Агенцією 

Регіонального розвитку Житомирської області, щодо розробки Концепцій 

Центрів дуальної освіти в рамках Програми «По організації підготовки 

фахівців за дуальною формою здобуття освіти у Житомирській області у 

2019-2022 роках». 

3. На базі університету реалізовано декілька пілотних проєктів щодо 

впровадження системи дуальної освіти, зокрема, у І півріччі 2019року 

спільно з групою провідних підприємств регіону у сфері органічного 

виробництва (ПП «Галекс Агро», ТОВ «Органік Мілк», ТОВ «Органічний 

м’ясний продукт» та ін.). Згідно Наказу МОН №1296 від 15.10.2019 «Щодо 

запровадження пілотного проєкту у закладах фахової передвищої та вищої 

освіти з підготовки фахівців за дуальною формою здобуття освіти» 

університет реалізує пілотний проєкт спільно з ТОВ «Агрофірма 

«Київська» (за спеціальностями 211 «Ветеринарна медицина» та 076 

«Підприємництво, торгівля та біржова діяльність») та з ТОВ «АБК сервіс» 

(за спеціальністю 071 «Облік і оподаткування»). Досвід університету у 

сфері впровадження дуальної освіти широко висвітлюється в засобах 

масової інформації. 
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Додаток А 

ІНФОРМАЦІЯ 

про контингент студентів в розрізі спеціальностей Житомирського національного агроекологічного університету  

(станом на 31.12.2019 р., з врахуванням випуску студентів за ОС магістр) 

Спеціальність  
Кількість студентів Всього студентів 

бакалавр спеціаліст магістр 
денна заочна 

денна заочна денна заочна денна заочна 

 051 Економіка 49 16 - - 13 27 62 43 

071 Облік і оподаткування 126 130 - - 6 42 132 172 

072 Фінанси, банківська справа та страхування 94 47 - - 14 14 108 61 

073 Менеджмент 65 60 - - 28 80 93 140 

075 Маркетинг 36 11 - -     36 11 

076 Підприємництво, торгівля та біржова діяльність 43 15 - - 15 48 58 63 

081 Право 235 138 - - 10 24 245 162 

101 Екологія 149 53 - - 16 35 165 88 

103 Науки про Землю 23 2 - - - - 23 2 

122 Комп’ютерні науки  58 11 - - - - 58 11 

141 Електроенергетика, електротехніка та 
електромеханіка 

76 11 - - 10 3 86 14 

183 Технології захисту навколишнього середовища 22 14 - - 16 25 38 39 

193 Геодезія та землеустрій 102 38 - -  -  - 102 38 

201 Агрономія 288 191 - - 60 104 348 295 

202 Захист і карантин рослин 90 48 - - 25 31 115 79 
204 Технологія виробництва і переробки продукції 
тваринництва 

297 145 - - 55 85 352 230 

205 Лісове господарство 192 254 - - 95 186 287 440 

207 Водні біоресурси та аквакультура 48 56 - - -  -  48 56 

208 Агроінженерія 180 38  - -  33 13 213 51 

211 Ветеринарна медицина 112 0 23 0 516 0 651 0 

212 Ветеринарна гігієна, санітарія і експертиза -  -  - - 35 0 35 0 

242 Туризм 142 53 - -  -  - 142 53 
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281 Публічне управління та адміністрування 77 61 - - 39 117 116 178 

292 Міжнародні економічні відносини 76 12 - -  -  - 76 12 

203 Садівництво та виноградарство 12 12 - - 5 15 17 27 

126 Інформаційні системи та технології 14 5 - - -  -  14 5 

133 Галузеве машинобудування 10 1 0 0 0 0 10 1 

ВСЬОГО 2616 1422 23 0 991 849 3630 2271 
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Додаток Б 

РЕЗУЛЬТАТИ 

проведення ректорських контрольних робіт, 2019 р. 

Дисципліна Спеціальність Шифр 

групи 

Успішність,  

% 

Якість, 

% 

Середній 

бал 

Ботаніка 

 
Агрономія А-18-1 100 69,6 4,1 

Філософія 
Геодезія 

та землеустрій 
ГЗ-18 95 70 3,9 

Плодівництво Агрономія А-17-1ск 100 90 4,3 

Кліщі, нематоди–

шкідливі 

організми 

Захист і 

карантин рослин 
ЗР-16 100 100 4,4 

Державний 

земельний 

кадастр 

Геодезія 

та землеустрій 
ГЗ-16-1 100 80 4,0 

Товарознавство 

продукції 

рослинництва 

Агрономія А-18ск 100 100 4,7 

Іноземна мова 

Електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

ЕТ-18-1 100 83 4,0 

Вища математика 

Електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

ЕТ-18-1 86 60 3,9 

Теплотехніка 

Електроенергети

ка, 

електротехніка 

та 

електромеханіка 

ЕТ-16 100 88 4,5 

Трактори і 

автомобілі 

Агроінженерія 

 
АІ-17-1 100 80 4,0 

Гідропривод 

сільськогосподар-

ської техніки 

Агроінженерія АІ-18-ск 100 60 3,6 

Слюсарна справа Агроінженерія АІ+ГМ-18 87 69 3,8 

Історія та 

культура України 

Технологія 

виробництва 

та переробки 

продукції 

тваринництва 

Т-18-2 
 

100 

 

64 

 

3,9 

Вища математика 

Технологія 

виробництва 

та переробки 

продукції 

тваринництва 

Т-18-1 
 

90 

 

55 

 

3,7 
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Технологія 

відтворення 

тварин 

Технологія 

виробництва 

та переробки 

продукції 

тваринництва 

Т-18-3 
 

100 

 

81,8 

 

4,8 

Технологія 

виробництва 

продукції 

свинарства 

Технологія 

виробництва 

та переробки 

продукції 

тваринництва 

Т-16-1ПС 
 

100 

 

68,7 

 

4,3 

Біотехнологія 

Технологія 

виробництва 

та переробки 

продукції 

тваринництва 

Т-17-1 
 

100 

 

89 

 

4,3 

Економіка і 

бухгалтерський 

облік у 

тваринництві 

Технологія 

виробництва 

та переробки 

продукції 

тваринництва 

Т-18-1ск 
 

100 

 

75 

 

4,3 

Машини і 

механізми 

виробничих 

процесів у 

тваринництві 

Технологія 

виробництва 

та переробки 

продукції 

тваринництва 

Т-16-3 ТВ 
 

100 

 

44,4 

 

3,7 

Утримання та 

годівля собак 

Технологія 

виробництва 

та переробки 

продукції 

тваринництва 

Т-17-2 
 

100 

 

50 

 

3,6 

Історія та 

культура України 

Науки про 

Землю 
НЗ-18-1 80 87,5 4,0 

Гідробіологія 

Водні 

біоресурси 

та аквакультура 

 

ВбАК - 17-

1 
100 57,1 3,7 

Загальна екологія 

 
Екологія Е-17-2 100 33 3,1 

Техноекологія 

 
Екологія Е-16-2 100 69,2 4,2 

ГІС в природ-

ничій географії 

Науки про 

Землю 
НЗ-17-1 100 80 4,0 

Енергозбереженн

я в сільському 

господарстві 

Технологія 

захисту 

навколишнього 

середовища 

ТЗНС-17-1 100 50 3,75 

Гідроботаніка 

Водні 

біоресурси 
та аквакультура 

 

ВбАК -18-1 100 71,9 4,1 

Генетика, Ветеринарна В-17 ХДТ 100 85 4,5 
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розведення та 

годівля тварин 

медицина 

Інформатика у 

ветеринарній 

медицині 

Ветеринарна 

медицина 
В-18ск 100 85,3 4,4 

Паталогічна  

фізіологія тварин 

Ветеринарна 

медицина 
В-17 ХДТ 100 100 4,6 

Паталогічна 

анатомія та 

розтин 

Ветеринарна 

медицина 
Вск-16-1 

 

100 

 

100 

 

4,5 

Органічне 

виробництво та 

якість 

і безпечність 

продукції 

 

Ветеринарна 

медицина 

В-17 Блок 

1 
100 100 4,8 

Основи 

ветеринарної 

анастезіології 

Ветеринарна 

медицина 
Вск-16-1 4,3 3,8 4,3 

Акушерсько-

гінекологічна 

патологія та 

гігієна 

вирощування 

дрібних тварин 

Ветеринарна 

медицина 

В-16 Блок 

1 
100 100 4,6 

Іноземна мова 
Лісове 

господарство 
Л-18 100 47,8 3,8 

Дендрологія 
Лісове 

господарство 
Л-17-2 ДТ 100 61,11 4,0 

Природозаповідн

а справа 

Лісове 

господарство 
Л-16-ЛГ 92 67 3,8 

Технологія 

дерев’яного 

домобудування 

Лісове 

господарство 
Л-17-2 ДТ 73,9 100 3,27 

Механізація 

лісогосподарськи

х робіт 

Лісове 

господарство 
Л-17-1 ЛГ 100 100 4,0 

Транспорт лісу 
Лісове 

господарство 
Л-16-1 ЛГ 100 100 3,7 

Економічна 

теорія 

Фінанси, 

банківська 

справа, 

страхування 

Ф-18-1 100 80 4,5 

Бухгалтерський 

облік і контроль 

на підприємстві 

Облік і 

оподаткування 
О-18-2 100 71,4 4,0 

Вища математика 
Комп'ютерні 

науки 

КН-18-1 

ІСТ-18-1 
78,57 21,42 3,07 

Прикладна 

статистика 

Облік і 

оподаткування 
О-17-2 92,9 78,6 4,2 

Економіко- Фінанси, Ф-16-1    
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математичні 

методи і моделі: 

Оптимізаційні 

методи імоделі 

банківська 

справа, 

страхування 

100 0 3,0 

Бухгалтерський 

облік і аудит 

Фінанси, 

банківська 

справа, 

страхування 

Ф-17-1 82,3 35,3 3,2 

Фінанси 

Фінанси, 

банківська 

справа, 

страхування 

Ф-17-1 100 76,9 3,8 

Алгоритмізація і 

програмування 

 

Комп'ютерні 

науки 
КН-18-1 90,9 63,6 3,6 

Бази даних 
Комп'ютерні 

науки 
КН-17-1 100 12,5 3,1 

Бази даних 
Комп'ютерні 

науки 

КН-18-

1НТН 
100 20 3,2 

Фінансовий облік 
Облік і 

оподаткування 
О-17-1 100 46,15 3,7 

Господарське 

право 

Облік і 

оподаткування 
О-16-1 100 59 3,7 

Фінансова 

аналітика 

Фінанси, 

банківська 

справа, 

страхування 

Ф-18-1стн 100 75,0 4,3 

Банківські 

операції 

Фінанси, 

банківська 

справа, 

страхування 

Ф-16-1 100 45,5 3,5 

Математичні 

методи 

дослідження 

операцій 

Комп'ютерні 

науки 
КН-17-1 94 66 3,8 

Математичні 

методи 

дослідження 

операцій 

Комп'ютерні 

науки 

КН-18-

1НТН 
83 83 4,4 

Фінансова 

звітність 

підприємств 

Фінанси, 

банківська 

справа, 

страхування 

Ф-18-1стн 100 96 4,8 

Облік і звітність в 

оподаткуванні 

Облік і 

оподаткування 
О-18-1стн 100 83,09 4,2 

Облік на 

підприємствах за 

видами 

економічної 

діяльності 

Облік і 

оподаткування 
О-16-2 100 58,3 4,1 

Ділова іноземна Менеджмент Мен-16- 100 75 3,6 
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мова ЗЕД 

Українська мова 

(за професійним 

спрямуванням) 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

ПУА-18-1 100 85,7 4,4 

Теорія 

маркетингу 
Маркетинг Марк-18-1 100 100 4,8 

Географія 

туризму 
Туризм 

Туризм-18-

1 
77 78 4,3 

Статистика Економіка ЕП-18 100 100 4,3 

Митна справа Менеджмент МЗ-16-1 100 100 4,6 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

МЕВ-17-1 100 68,75 4,0 

Підприємництво 

та бізнес-

культура 

Економіка ЕП-18 100 100 5,0 

Економіка та 

організація 

агроформувань 

Економіка ЕП-16 86 89 4,3 

Комерційна 

діяльність 

Підприємництво

, торгівля та 

біржова 

діяльність 

ПТБД-16 86 88 3,8 

Маркетинг 

інновацій 
Маркетинг Марк-17-1 100 100 4,0 

Рекреаційні 

ресурси України 
Туризм Туризм-16 80 75 4,2 

Менеджмент Менеджмент Мен-18-1ск 100 87,5 4,6 

Зовнішньо-

економічна 

діяльність 

Міжнародні 

економічні 

відносини 

МЕВ-17-1 100 100 4,1 
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3. Науково-дослідна, інноваційна та міжнародна 

діяльність 
 

Науковий та інноваційний розвиток університету забезпечується 

концепцією та відповідною програмою, схваленою Вченою Радою 

університету. У 2019 році на базі Університету було створено і атестована 

на право проведення вимірювань вимірювальну лабораторію. Лабораторія 

дає змогу проводити дослідження за 79 показниками, а саме: 

- агрохімічні та агрофізичні показники ґрунту; 

- якісні показники органічних, мінеральних добрив та хімічних 

меліорантів; 

- дослідження якості рослин, сільськогосподарської продукції та 

кормів; 

- якісні показники води 

Спеціалістами вимірювальної лабораторії навчально-наукового центру 

екології та охорони навколишнього середовища університету проводяться 

визначення показників, що характеризують стан ґрунтового поглинаючого 

комплексу: форми кислотності, сума ввібраних основ, вміст гумусу, форми 

лужногідролізованого азоту, фосфору, калію, вміст кальцію та магнію. 

Під час роботи лабораторія використовує спектрометричні, 

потенціометричні, титрометричні, гравіметричні вимірювання, полуменева 

спектрофотометрія, що дозволяють здійснювати визначення широкого 

спектру показників, які характеризують родючість ґрунту. 

Вимірювальною лабораторією проводяться: 

- вимірювання мінеральних добрив за основними показниками якості 

та їх відповідність характеристикам зазначеним у технічних умовах 

на продукцію та сертифікатах якості; 

- хімічні та фізико-хімічні дослідження якості сировини рослинного 

походження (кормів, біомаси та ін.); 

- дослідження якісних показників води різними аналітичними, 

хімічними та бактеріологічними методами. 

У 2019 році створено регіональний інноваційно-космічний кластер 

«Полісся», метою створення якого є забезпечення досягнення 

синергетичного соціально-економічного ефекту від поєднання 

технологічних, науково-освітніх та культурних інновацій з прикладним 

використанням космічних технологій у розвитку регіону. Відповідно до 

Концепції створення регіонального інноваційно-космічного кластера 

«Полісся», яке підтримали депутати облради, визначено мету, а саме:  

визначення перспектив формування регіонального інноваційно-космічного 

кластера (РІКК), на базі якого здійснюватиметься розвиток сучасних 

космічних технологій у сфері управління регіональним 

розвитком;  інформаційна, продовольча та екологічна безпека; реалізація 

історико-культурних та туристичних проектів; якісна підготовка 

відповідних фахівців та проведення наукових досліджень у визначених 
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сферах. 

Основні завдання регіонального інноваційно космічного кластера 

«Полісся»: 

 об’єднання зусиль усіх суб’єктів регіонального розвитку, діяльність 

яких пов’язана з тематикою космосу, з метою підвищення рівня 

конкурентоспроможності регіону за рахунок забезпечення розвитку 

інфраструктури і високих технологій; 

 збереження історико-культурної спадщини; 

 створення привабливого туристичного продукту; 

 формування позитивного іміджу регіону та його якісного людського 

потенціалу на базі розвитку сучасних закладів освіти, науки і культури; 

 створення регіональної системи дистанційного зондування Землі 

(ДЗЗ) і забезпечення системного отримання даних ДЗЗ для задоволення 

суспільних потреб у сфері безпеки держави, агропромислового 

виробництва, земельних відносин, природокористування, розвитку 

територій, будівництва та інженерних досліджень, екологічного 

моніторингу, моніторингу надзвичайних ситуацій; 

 створення регіональної системи інформаційного забезпечення і 

моніторингу для нової моделі управління регіоном на платформі 

геоінформаційної системи АгсСІЗ; 

 організація проведення комплексних науково-дослідних і дослідно- 

конструкторських робіт, створення та трансфер сучасних технологій 

використання космічної інформації відповідно до потреб держави у сферах 

інформаційної, екологічної та продовольчої безпеки; 

 автоматизована обробка інформації та інформаційно-аналітичної 

роботи;  

 оперативне управління у сфері транспорту, енергетики тощо; 

 інтегрування в європейські та світові проєкти (програми) у сфері 

космосу і космічних технологій, сприяння реалізації відповідних 

міжнародних і національних науково-освітніх, технологічних та 

культурних проєктів. 

Функціонування Кластера сприятиме формуванню іміджу 

Житомирщини як інноваційного, високотехнологічного регіону, який 

розвиває перспективні космічні технології, здійснює підготовку 

кадрів  космічної сфери. 

 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 здоровою якісною 

продукцією та зміцнення експортного потенціалу регіону, поліпшення 

його іміджу як виробника та експортера органічної продукції. 
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 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 на території 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 сім наукових шкіл:  

І. Аграрні науки та ветеринарія (аграрні науки  та продовольство 

ветеринарна медицина) 

1. «Розвиток, морфологія та гістохімія органів тварин у нормі та при 

патології», керівник – Горальський Леонід Петрович, доктор ветеринарних 

наук, професор;  

2. «Агроекологічні основи удосконалення кормовиробництва на 

Поліссі України», керівник – Мойсієнко Віра Василівна, доктор 

сільськогосподарських наук, професор; 

3. «Моніторинг хімічного складу й поживної цінності кормових 

культур та еколого-економічна оцінка ефективності їх вирощування в 

умовах Житомирської області», керівник – Славов Володимир Петрович, 

доктор сільськогосподарських наук, професор, член – кореспондент 

НААН; 

ІІ. Суспільні науки (журналістика міжнародні відносини освіта/ 

педагогіка право соціальна робота, соціальні та поведінкові науки сфера 

обслуговування , публічне управління та адміністрування)  

4. «Школа міжнародної економічної інтеграції», керівник – Зінчук 

Тетяна Олексіївна, доктор економічних наук, професор; 

5. «Школа дослідження проблем бухгалтерського обліку, статистики, 

контролю і оподаткування в умовах сучасних викликів глобалізації», 

керівник –Цаль-Цалко Юзеф Сигізмундович, доктор економічних наук, 

професор; 

ІІІ.  Математичні та природничі науки  

6. «Відродження радіоактивних територій», керівник – Романчук  

Людмила Донатівна, доктор сільськогосподарських наук, професор;  

ІV.  Технічні науки. 

7. «Моделювання складних стохастичних систем, далеких від 

рівноваги. Механіка та фізика руйнування. Синергетика, нелінійні явища 

та сучасні технології»,  керівник – Грабар Іван Григорович, доктор 

технічних 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 реалізовано проект «Німецько-українська співпраця в галузі 

органічного сільського господарства», метою якого  було  сприяння 

покращенню експертних знань технічного та керівного персоналу в галузі 

органічного землеробства. 

Проект спрямовано на сприяння розвитку 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. 



 

31 

 

 
 

Команда провідних науковців Житомирського національного 
агроекологічного університету протягом звітного року реалізувала 
фінальну стадію 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 2019 році студентам та 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. 

У 2019 році також здійснювалися наукові дослідження з 

фінансуванням із зовнішніх джерел. Зокрема на базі університету 

реалізовано проект «Морфологія, імунологія коронавірусних інфекцій 

(інфекційний бронхіт курей, коронавірусний ентерит собак), їх діагностика 
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та профілактика». На підставі здійснених досліджень отримано нові дані 

про склад кластерів диференціації в органах кровотворення та імуногенезу 

курей різного віку, зміни їх при захворюванні та імунізації проти 

інфекційного бронхіту та коронавірусного ентериту собак. Встановлено 

показники кількості та особливості характеру маркованих клітин у нормі, 

як тести для диференціальної діагностики коронавірусних інфекцій 

(інфекційного бронхіту курей, коронавірусного ентериту собак).  

 

 
 

Отримані результати під час виконання проекту дали змогу 

ветеринарній медицині розробити та запровадити вітчизняний 

діагностикум для своєчасної діагностики і виявлення хворих тварин. 

Результати отримані під час дослідження оприлюднено у низці публікацій 

у вітчизняних та закордонних фахових виданнях, що входять до науково-

метричних баз даних з високим індексом цитування, та отримали 

позитивну оцінку на міжнародних та всеукраїнських науково-практичних 

конференціях. 

Протягом звітного періода команда науковців університету 

реалізувала проект «Інклюзивна модель сталого розвитку сільських громад 

в умовах євроінтеграційної перспективи», який було спрямовано на 

формування інклюзивної моделі сталого розвитку сільських громад з 

урахуванням існуючих соціо-демографічних, економічних та екологічних 

проблем сільських територій.  
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У запропонованій національній моделі інклюзивного розвитку 

сільських громад 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. 

Університетом заключено низку договорів за науково дослідними 

тематиками, що фінансувалися із зовнішніх джерел, а саме:  «Вплив 

НутріСелута монокальційфосфату на біохімічні показники крові корів і 

молочну продуктивність» із СТОВ «Хлібороб», керівник – д.вет.н., 

професор Довгій Ю. Ю., обсяг фінансування – 25 тис. грн.; «Вивчення дії 

препарату «Йодісенз №2» щодо патогенних ентеробактерій бджіл» із ТОВ 

««СГП» МБС»», керівник – д.вет.н., професор Галатюк О. Є. , обсяг 

фінансування – 15 тис. грн.; «Вивчення дії препарату «Ентеронормін» 

щодо патогенних ентеробактерій бджіл» із ТОВ ««СГП» МБС»», керівник 

– д.вет.н., професор Галатюк О. Є. , обсяг фінансування – 15 тис. грн.; 

«Створення геоінформаційної системи Чорнобильського радіаційно-

екологічного біосферного заповідника» із «Чорнобильським радіаційно-

екологічним біосферним заповідником», керівник – д.е.н., професор 

Скидан О. В., обсяг фінансування – 75 тис. грн.; «Підготовка фахівців 

Чорнобильського радіаційно-екологічного біосферного заповідника до 

роботи з геоінформаційними системами»  із «Чорнобильським радіаційно-

екологічним біосферним заповідником», керівник – д.е.н., професор 

Скидан О. В., обсяг фінансування – 112 тис. грн.. 
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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).  

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. 

На дослідному полі   ЖНАЕУ провели посів різних сортів сорго за 

органічною технологією вирощування, а на базі кафедри захисту 

рослин  відбулася закладка лабораторного досліду з визначення 

фітосанітарної експертизи посівного матеріалу. Відповідно до  технології 

вирощування сорго, передбачено проведення відбору рослин для 

визначення структури, а також встановлення динаміки розвитку шкідливих 

організмів та їх впливу на ріст і розвиток рослин, формування якісного 

врожаю зерна. У рамках запланованих заходів проекту проводиться 

спостереження за виконанням технологічних процесів, ростом та 

розвитком рослин в умовах Полісся на базі дослідного поля ЖНАЕУ, за 

результатами яких будуть надані практичні рекомендації. 
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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 
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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.Протягом 2019 року на базі університету проведено 13 Міжнародних 

науково-практичних конференції, зокрема: 

 

 
 

VII 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. 

Міжнародна науково-практична конференція «Водні екосистеми у 

контексті Євроінтеграції: реалії та перспективи». Мета – привернення 

уваги спільноти до вирішення водних питань і поліпшення водного 

співробітництва, обговорення спільної стратегії дій міжнародного 

співтовариства, установ, організацій та інших представників щодо 

імплементації положень Водної Рамкової Директиви (2000/60/ЄС) та 

реалізації цілей Міжнародного десятиліття води. 
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У рамках заходу були передбачені такі напрямки дискусії: 

Імплементація директив ЄС щодо охорони транскордонних річкових 

басейнів; Глобальні і регіональні проблеми екологічної безпеки та сталого 

розвитку водних екосистем; Екологічні проблеми водокористування та 

водозабезпечення; Правовий режим охорони та використання водних 

ресурсів України та ЄС; Збереження та відтворення біорізноманіття 

водних екосистем; Водні біоресурси та аквакультура: проблеми та 

перспективи розвитку галузі. 

Відповідно до концепції проведення в 2019 році в м Житомир 

(Україна) другого Форуму регіонів України та Білорусі, прийнятої за 

сторонами за основу в ході першого засідання двохсторонньої Робочої 

групи з питань міжрегіонального і транскордонного співробітництва на 

базі Житомирського національного агроекологічного університету 

відбувся Еко форум. В рамках форуму проведено дискусії за наступними 

напрямами: аналіз можливостей застосування космічних систем 

дистанційного зондування Землі для вирішення екологічних проблем; 

оцінка якості життя населення, що проживає на радіоактивно забруднених 

територіях; рух органічного виробництва і продовольча безпека; чиста 

питна вода; реалізація глобальних цілей стратегії сталого розвитку в 

контексті екологічної освіти дітей і молоді. 

Також, протягом 2019 року в університеті проведено 17 

Всеукраїнських науково-практичних конференцій та ряд між 

факультетських і студентських науково-практичних конференцій і 

семінарів, а саме: 



 

39 

 

 
 

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 галузей знань і 

спеціальностей. 
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Таблиця 6 

Студенти - переможці Всеукраїнського конкурсу студентських 

наукових робіт з галузей знань і спеціальностей  

2018/2019 навчальному році 
№ 

з/п 

П.І.Б. студента П.І.Б. та посада 

наукового керівника 

Форма 

нагороди 

Назва  

галузей наук, 

спеціальності 

конкурсу 

1 Войченко В. В., 

Зімчук Н. І. 

Цаль-Цалко Ю. С., д.е.н., 

професор кафедри 

бухгалтерського обліку і 

аудиту 

 

Диплом ІІ 

ступеня 

Облік і 

оподаткування 

2 Бондар Т. Л. Тимощук Т. М., к.с.-г.н., 

доцент кафедри захисту 

рослин 

 

Диплом ІІ 

ступеня 

Агрономія 

3 Кучевський В. В. Захаріна О. В., 

к.е.н., доцент кафедри 

економічної теорії, 

інтелектуальної власності 

та публічного управління 

 

Диплом ІІ 

ступеня 

Публічне 

управління та 

адміністрування 

4 Похільченко О. М. Чугаєвська С. В.,  к.е.н., 

доцент кафедри  аналізу і 

статистики 

ім. І. В. Поповича 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Економічна 

аналітика та 

статистика 
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5 Патюк Р. С. Котков В. І., к.т.н., доцент 

кафедри 

машиновикористання та 

сервісу технологічних 

систем 

 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Агроінженерія 

6 Шульська В. О. Сокульський І. М., 

к.вет.н., доцент кафедри 

анатомії і гістології 

Диплом ІІІ 

ступеня 

Ветеринарна 

медицина. 

Ветеринарна 

гігієна, санітарія і 

експертиза 

 

 

Протягом звітного періоду науково-педагогічними працівниками 

університету опубліковано 51 посібник та 12 підручників, 39 монографій, 

89 статей в наукових фахових виданнях України, у вітчизняних наукових 

фахових виданнях, що входять до міжнародних науко-метричних баз – 230, 

47–у зарубіжних фахових виданнях та 50 публікацій у виданнях, що мають 

високий рівень цитування (Scopus та Web of Science). Отримано 25 

патентів на корисні моделі та 5 авторських свідоцтв. 
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Діяльність аспірантури і докторантури. Станом на кінець 2019 року 

в Житомирському національному агроекологічному університеті 

навчається 51 аспірант, з них з відривом від виробництва (стаціонар) за 

рахунок бюджетного фінансування 32 особи; без відриву від виробництва 

(заочна форма) на контрактній основі 19 осіб. У докторантурі навчається 4 

особи за рахунок бюджетного фінансування. В Житомирському 

національному агроекологічному університеті проводиться підготовка 

докторів філософії з таких напрямів:  

 

 
 

У 2019 році до аспірантури вступило 18 аспірантів на здобуття 

ступеня доктора філософії. З них 12 аспірантів з відривом від виробництва 
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за державним замовленням та 6 аспірантів без відриву від виробництва на 

комерційній основі. 

За звітний період науково-педагогічними працівниками захищено 4 

дисертації на здобуття наукового ступеня доктора наук та 5 на здобуття 

ступеня кандидата наук. 

 

Таблиця 7 

Захищено дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора та 

кандидата наук, 2019 рік 
№ ПІБ Посада Отриманий ступінь 

Ступінь доктора наук 

1 Дерев'янко Дмитро 

Аксентійович 

професор кафедри 

процесів, машин і 

обладнання в 

агроінженерії 

доктор технічних наук 

2 Котюк Людмила Анатоліївна завідувач кафедри 

загальної екології 

доктор біологічних наук 

3 Куцмус Наталія Миколаївна доцент кафедри 

міжнародних 

економічних 

відносин та 

європейської 

інтеграції 

доктор економічних наук 

4 Віленчук Олександр 

Миколайович  

доцент кафедри 

фінансів і кредиту 

доктор економічних наук 

5 Бордюг Наталія Сергіївна доцент кафедри 

екологічної безпеки 

та економіки 

природокористування 

Доктор педагогычнних 

наук 

Ступінь кандидата наук 

5 Столяр Світлана Григорівна старший викладач 

кафедри захисту 

рослин 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

6 Матвійчук Наталія Григорівна  завідувач  

лабораторії 

навчально-наукового 

центру екології та 

охорони 

навколишнього 

середовища 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

7 Федорчук Світлана 

Володимирівна  

асистент кафедри 

технології та 

зберігання продукції 

рослинництва 

кандидат 

сільськогосподарських 

наук 

8 Цегельник Ніна Іванівна старший викладач 

кафедри 

бухгалтерського 

обліку, 

оподаткування та 

аудиту 

кандидат економічних 

наук 
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2019 році випуск науково-педагогічних кадрів через докторантуру за 

рахунок бюджетного фінансування становить 2 особи. В аспірантурі – 6 

осіб без відриву від виробництва.  

 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 2019 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); 

 Д 14.083.01 доктора (кандидата) сільськогосподарських наук за 

спеціальністю 03.00.16 – екологія (наказ МОН  України від  18.12.2018 

року  №1412). 

Міжнародна діяльність. Одним з важливих елементів навчального 

процесу є виробнича практика. Вона спрямована на закріплення 

теоретичних знань, отриманих студентами у період навчання, набуття й 

удосконалення практичних навичок і умінь, визначених освітньою 

програмою спеціальності підготовки фахівців відповідних спеціальностей. 

Закордонна практика є однією із складових загальної практичної 

підготовки студента за освітньо-професійною програмою зі спеціальності. 

Закордонна практика проходить на підприємствах різних країн світу з 

розвиненою економікою. За останні роки зросла кількість студентів і 

збільшилася кількість країн, де студенти можуть пройти закордонну 

практику. Далі наведено географію виробничих практик студентів 

Житомирського національного агроекологічного університету у розрізі 

країн за 2014–2019 р. 

У 2019 р. 924 студенти різних факультетів та спеціальностей пройшли 

закордонну виробничу практику на підприємствах Німеччини, Норвегії, 

Болгарії, Швеції, Данії, Польщі, Фінляндії, Туреччини, що на 200 чоловік 

більше, порівняно із попереднім і на 716 – 2014 роком. Зросла також 

кількість студентів, які прийняли участь у програмах, де передбачається 

володіння англійською або німецькою мовами на рівні A2 і вище згідно 

міжнародних стандартів. 

Стажування викладачів за кордоном. Співробітниками університету 

у 2019 році велась робота по 2 міжнародних наукових грантах від 

іноземних ВНЗ і наукових установ та міжнародних фондів. Це дозволило 



 

46 

 

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 2019 році працівниками університету взято участь 

у 37 програмах наукових академічних обмінів. 

 

Таблиця 8 

Участь студентів ЖНАЕУ у програмах виробничої практики за 

кордоном у 2014-2019 рр. 
№ 

з/п 

Країна, що 

приймала студентів 

Рік  

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 Німеччина 179 184 336 522 601 754 

2 Нідерланди 16 9 9 - - - 

3 Швеція 2 2 2 8 1 5 

4 Швейцарія 2 - 2 2 4 9 

5 Данія 7 4 3 26 26 35 

6 США 2 - 1 3 - - 

7 Польща - 2 10 21 6 12 

8 Норвегія - - 17 46 17 30 

9 Фінляндія - - - 13 20 45 

10 Болгарія - - - 39 46 30 

11 Франція - - - 1 - - 

12 Туреччина - - - 1 3 4 

  Всього: 208 202 380 682 724 924 

 

Науково-педагогічні працівники прийняли участь в 11 міжнародних 

конференціях, які проводились у Польщі, Словаччині, Угорщині, Молдові 

та ін. Проведено низку закордонних робочих зустрічей науково-

педагогічних працівників університету (США, Словаччина, Польща, 

Німеччина). 

 
Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів «Академічна 

доброчесність: виклики сучасності», 

Вищий духовний семінаріум   

(м. Варшава, Польща) 

 

Бугайчук Віта Віталівна, доцент кафедри 

економіки і підприємництва; 

Кубрак Сніжана Василівна, доцент кафедри 

іноземних мов; 

Місевич Микола Анатолійович, доцент 

кафедри менеджменту організацій і 

адміністрування ім. М. П. Поліщука; 

Ходаківський Володимир Миколайович, 

доцент кафедри економіки і підприємництва 
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Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів, ТОВ Біовета  

(м. Івановіце на Гане, Чехія) 

 

Буднік Тетяна Сергіївна, завідувач 

навчально-наукової клініко-діагностичної 

лабораторії факультету ветеринарної 

медицини; 

Лебединська Ніна Миколаївна, старший 

лаборант навчально-наукової клініко-

діагностичної лабораторії факультету 

ветеринарної медицини 

 

Стажування за програмою Німецько-

Української школи з Аграрної 

економіки «Основи агарної 

економіки: вибрані теми», Лейбніц 

Інституту аграрного розвитку в 

країнах з перехідною економікою 

(IAMO)  

(м. Галле, Німеччина) 

Литвинчук Ірина Леонідівна, керівник 

навчально-наукового центру інтелектуальної 

власності, інноватики та управління 

проектами; 

Пивовар Петро Вікторович, доцент кафедри 

міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції пройшов 

Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів «Застосування 

ГІС, фотограмметрії та дистанційних 

методіву лісовій таксації та 

лісовпорядкуванні», Лісотехнічний 

університет  (м. Софія , Болгарія) 

 

Марков Федір Федорович, доцент кафедри 

таксації лісу та лісовпорядкування; 

Сірук Юрій Вікторович, завідувач кафедри 

таксації лісу та лісовпорядкування 

Стажування, Інститут Спорту та 

Фізичної Культури Університету 

Економіки  

(м. Бидгощі Польща) 

 

Ткаченко Петро Петрович, старший викладач 

кафедри фізичного виховання 

Стажування у міжнародних 

міжурядових організаціях (ООН, 

ОБСЄ, ЄС) за сприяння українсько-

польської фундації Інститут 

міжнародної академічної та наукової 

співпраці  

(м. Відень, Австрія) 

Горбачова Ірина Володимирівна, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції; 

Прокопчук Оксана Андріївна, доцент 

кафедри міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів «Соціальні 

аспекти ринку землі в Україні», 

Лейбніц Інституту аграрного 

розвитку в країнах з перехідною 

економікою (IAMO)  

(м. Галле, Німеччина) 

 

Данкевич Віталій Євгенович, професор 

кафедри міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції 

Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів « 

Обґрунтування концепції 

формування та функціонування 

сталих і оздоровчих урбофітоцинозів 

з підвищеною стійкістю до 

біологічних і абіотичних чинників», 

Академія ГУСПОЛ  

Ключевич Михайло Михайлович, завідувач 

кафедри захисту рослин 
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( Чеська Республіка) 

Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів, Словацький 

сільськогосподарський університет  

(м. Нітра, Словаччина) 

 

Діхтяр Олена Олександрівна, асистент 

кафедри розведення, генетики тварин та 

біотехнології 

Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів «Європейська 

освіта в контексті сталого розвитку: 

передовий досвід та глобальні 

тенденції», Університет ім. Матея 

Бела, Технічний університет, 

Академія ім. Анджея Фрича 

Моджевсього, Ягеллонський 

університет  

(м. Банська Бистриця;  

м. Зволен, Словаччина; 

 м. Краків, Польща) 

Данкевич Віталій Євгенович, професор 

кафедри міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції; 

Данкевич Євген Михайлович, декан 

факультету екології і права   

Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів «Сучасний стан 

та перспективи розвитку екологічної 

освіти в Україні та країнах ЄС», 

Куявський університет  

(м. Влоцлавек, Польща) 

 

Бордюг Наталія Сергіївна, доцент кафедри 

екологічної безпеки та економіки 

природокористування; 

Герасимчук Людмила Олександрівна, 

доцент кафедри загальної екології; 

Зимароєва Анастасія Анатоліївна, кафедри 

експлуатації лісових ресурсів; 

Лесь Анастасія Володимирівна, доцент 

кафедри екологічної безпеки та економіки 

природокористування; 

Молодецька Катерина Валеріївна, керівник 

навчально-наукового центру інформаційних 

технологій; 

Николюк Ольга Миколаївна, заступник 

керівника навчально-наукового центру 

інформаційних технологій; 

Пазич Віктор Миколайович, заступник 

керівника навчально-наукового центру екології 

та охорони навколишнього середовища; 

Ращенко Анастасія Вікторівна, доцент 

кафедри екологічної безпеки та економіки 

природокористування; 

Смаглій Віктор Олександрович, доцент 

кафедри екологічної безпеки та економіки 

природокористування; 

Федонюк Тетяна Павлівна, керівник 

навчально-наукового центру екології та 

охорони навколишнього середовища 

Стажування за програмою «SPME 

(Sandal Private Museum Exchange 

Program)», Інститут ім.  Д-ра Я.-У. 

Сандала  

(м. Осло, Норвегія) 

 

Литвинчук Ірина Леонідівна, керівник 

навчально-наукового центру інтелектуальної 

власності, інноватики та управління проектами 

Мельник Наталія Вікторівна, завідувач 

відділу аспірантури та докторантури; 
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Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів «SIE (Sandal 

Institute Exchange)», Інститут ім.  Д-

ра Я.-У. Сандала  

(м. Осло, Норвегія) 

 

Данкевич Віталій Євгенович, професор 

кафедри міжнародних економічних відносин та 

європейської інтеграції; 

Пугачова Настасія Сергіївна, асистент 

кафедри економічної теорії, інтелектуальної 

власності та публічного управління; 

Разумна Карина Андріївна, старший 

викладач кафедри іноземних мов; 

Чайкін Олександр Валентинович, провідний 

фахівець відділу міжнародного 

співробітництва 

 

Стажування за програмою наукових 

академічних обмінів «Сучасний 

стан, виклики та перспективи 

розвитку екологічної освіти в 

Україні та Білорусі» 

(м. Мінськ, Білорусь) 

 

Романчук Людмила Донатівна, проректор з 

наукової роботи та інноваційного розвитку; 

Поплавський Павло Генріхович, начальник 

відділу міжнародного співробітництва; 

Чайкін Олександр Валентинович, провідний 

фахівець відділу міжнародного 

співробітництва 

 

 
 

Участь науково-педагогічних працівників у міжнародних науково-

практичних конференціях закордоном 

 Чугаєвська Світлана Володимирівна, доцент кафедри аналізу і 

статистики ім. І.В. Поповича, Міжнародна конференція «Польська та 

українська економіка», Ягеллонський Університет (м. Краків, Польща); 

 Лісогурська Діна Володимирівна, доцент кафедри технологій 

виробництва продукції тваринництва, II Міжнародна конференція «Save-

Bees збереження бджіл, які знаходяться під загрозою зникнення для 
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покращення якості, харчування, здоровя і життя людей», Інститут 

генетики, фізіології та захисту рослин (м. Кишинів, Молдова); 

 Кривий Михайло Миколайович, доцент кафедри годівлі тварин та 

технології кормів, Міжнародна конференція «Агробіорізноманіття для 

поліпшення харчування, здоров’я та якості життя людини та бджіл», 

Словацький університет сільського господарства (м. Нітра, Словаччина); 

 Фурман Світлана Володимирівна, доцент кафедри паразитології, 

ветеринарно-санітарної експертизи та зоогігієни, Міжнародна конференція 

«Агробіорізноманіття для поліпшення харчування, здоров’я та якості 

життя людини та бджіл», Словацький університет сільського господарства 

(м. Нітра, Словаччина); 

 Лісогурська Ольга Вікторівна асистент кафедри технологій 

виробництва продукції тваринництва, Міжнародна конференція 

«Агробіорізноманіття для поліпшення харчування, здоров’я та якості 

життя людини та бджіл», Словацький університет сільського господарства 

(м. Нітра, Словаччина); 

 Лісогурська Діна Володимирівна, доцент кафедри технологій 

виробництва продукції тваринництва, Міжнародна конференція 

«Агробіорізноманіття для поліпшення харчування, здоров’я та якості 

життя людини та бджіл», Словацький університет сільського господарства 

(м. Нітра, Словаччина); 

 Ращенко Анастасія Вікторівна, доцент кафедри екологічної 

безпеки та економіки природокористування, XIV Міжнародна 

мідісциплінарна конференція «Current Environmental Issues – 2019», 

Білостоцький університет (м. Білосток, Польща); 

 Лесь Анастасія Володимирівна, доцент кафедри екологічної 

безпеки та економіки природокористування, XIV Міжнародна 

мідісциплінарна конференція «Current Environmental Issues – 2019», 

Білостоцький університет (м. Білосток, Польща); 

 Ковальчук Олександр Дмитрович, в.о. декана факультету обліку і 

фінансів, XI Міжнародна науково-практична конференція (Годолло, 

Угорщина); 

 Кухарець Савелій Петрович, завідувач кафедри механіки та 

інженерії агроекосистем, XI Міжнародна науково-практична конференція 

(Годолло, Угорщина); 

 Ярош Ярослав Дмитрович, декан факультету інженерії та 

енергетики, XI Міжнародна науково-практична конференція (Годолло, 

Угорщина) 

 

Закордоні робочі зустрічі науково-педагогічних працівників університету 

 Скидан Олег Васильович, ректор університету, Державний 

університет штату Пенсильванія (м. Філадельфія, США); 
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 Зінчук Тетяна Олексіївна, завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин та європейської інтеграції, Державний університет 

штату Пенсильванія (м. Філадельфія, США); 

 Ковальчук Олександр Дмитрович, в. о. декана факультету обліку і 

фінансів, Державний університет штату Пенсильванія (м. Філадельфія, 

США); 

 Степаненко Наталія Іванівна, директор Центру післядипломної 

освіти, Кошицький технологічний університет (м. Кошице, Словаччина); 

 Волкова Інна Михайлівна, заступник директора Центру 

післядипломної освіти, Кошицький технологічний університет (м. Кошице, 

Словаччина); 

 Журавьов Валерій Пилипович, завідувач кафедри вищої та 

прикладної математики, Університет Казимира Великого (м. Бидгош, 

Польша); 

 Зінчук Тетяна Олексіївна, завідувач кафедри міжнародних 

економічних відносин та європейської інтеграції, проект «LaScalA» 

(Міжнародний центр компетенцій з великомасштабного сільського 

господарства), Лейбніц Інституту аграрного розвитку в країнах з 

перехідною економікою (IAMO) (м. Галле, Німеччина); 

 Куцмус Наталія Миколаївна, доцент кафедри міжнародних 

економічних відносин та європейської інтеграції, проект «LaScalA» 

(Міжнародний центр компетенцій з великомасштабного сільського 

господарства), Лейбніц Інституту аграрного розвитку в країнах з 

перехідною економікою (IAMO) (м. Галле, Німеччина) 

 

Участь студентів у закордонних обмінах 

 Максименко Сергій, студент факультету екології і права, 

стажування в міжнародних міжурядових організаціях (ООН, ОБСЄ, ЄС) за 

сприяння українсько-польської фундації Інститут міжнародної академічної 

та наукової співпраці (м. Відень, Австрія); 

 Федтчак Олена Ігорівна, студентка факультету ветеринарної 

медицини, Міжнародна виставка сільського господарства SIMA 2019 (м. 

Париж, Франція). 
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4. Бібліотека університету 

 
Бібліотека університету є навчальним, науковим, культурно-освітнім 

структурним підрозділом, що надає швидкий та зручний доступ до 

інформаційних ресурсів у локальному та віддаленому режимах. 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 

тощо. 

 
 

Станом на 28.12.2019 року фонд бібліотеки налічує 470364 

примірники та понад 100 періодичних видань. Учасники освітнього 

процесу університету можуть авторизуватися на сайті бібліотеки та 

отримати доступ до 7785 повнотекстових документів у електронній 

бібліотеці, в електронному каталозі – понад 70 тисяч документів, в 

Інституційному репозитарії – понад 9700 документів. 

На сайті бібліотеки також представлені ресурси, що надають 

відкритий доступ до 30 повнотекстових наукових журналів, дослідницьких 

праць різних країн світу з багатьох галузей знань. 

Задля розширення можливостей інформування користувачів за 

допомогою джерел інформації із країн Європейського Союзу, на базі 

Житомирського національного агроекологічного університету було 

відкрито єдиний у Житомирській області Інформаційний центр ЄС. 

Урочисте відкриття центру відбулося 7 лютого 2019 року за участі посла 

ЄС Хюга Мінгареллі. 
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У звітному році Житомирський національний агроекологічний 

університет за кошти держбюджету отримав доступ до наукометричних 

баз даних Scopus та Web of Science. 

Цьогоріч у Житомирському національному агроекологічному університеті 

особливу увагу було приділено популяризації культури академічної 

доброчесності. Нині університет співпрацює з офіційними компаніями, що 

надають доступ до антиплагіатних систем перевірки Unicheck та Strike 

Plagiarism. Перевірка робіт за допомогою цих систем є безпечною, на 

відміну від безкоштовних онлайн-сервісів, які використовують завантажені 

роботи з метою продажу.  
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Усі роботи, що подаються на затвердження вченою радою 

університету, підлягають перевірці на наявність академічного плагіату. У 

2019 році було впроваджено також перевірку кваліфікаційних робіт. Окрім 

того, формується репозитарій наукових та кваліфікаційних робіт 

здобувачів вищої освіти.  

Також користувачам запропоновано платну послугу перевірки робіт на 

наявність плагіату. Можлива перевірка як повного варіанту роботи, так і 

фрагментів тексту. Скористатися цією послугою можуть усі бажаючі. 

Вартість послуги перевірки є однією з найдешевших в Україні – 1,80 грн за 

перевірку однієї сторінки. 

З метою запобігання академічному плагіату у різних видах робіт 

бібліотека систематично проводить для учасників освітнього процесу 

тренінги та консультації з питань дотримання академічної доброчесності 

та написання наукових робіт відповідно до вимог. 

 

 



 

55 

 

5. Комп’ютеризація та інформатизація 

 
1. Телекомунікації та серверне обладнання:  

 оновлення оптоволоконної частини кампусової мережі університету 

(кампусова мережа - велика багатосегментна локальна мережа, що 

об'єднує локальні мережі близько розташованих корпусів);  

 прокладка нової комп’ютерної мережі на 7 поверсі корпусу 4; 

 оснащення новими комутаторами центрального комутаційного 

вузла корпусу № 4; 

 встановлено комутаційну шафу на 7 поверсі корпусу 4 

(приміщення майбутньої лабораторії робототехніки та штучного 

інтелекту);  

 прокладено кабелю – 1200 м; 

 введено в дію новий сервер бухгалтерії; 

 введено в дію новий поштовий сервер; 

 введено в дію мережевий накопичувач NAS об’ємом 1 Тб 

(терабайт). 

2. Встановлення комп’ютерної техніки: 

 Обладнано мультимедійною апаратурою кафедр університету; 

 Повне переоснащення підрозділів університету комп’ютерами 

в кількості: 125 шт. нових та 80 шт. – переобладнання кафедр 

університету, (10 нових комп’ютерів підготовлені для створення 

нового класу в ауд. 94). 

3. Відремонтовано техніки власноруч : 

 комп’ютерів близько 90 шт.; 

 принтерів – близько 10 шт. 

4. Обслуговування програмного забезпечення та підтримка 

користувачів – більше 2000 викликів. 

5. Оновлення та модернізація:  

 Оновлення комп’ютерів кафедр геодезії та захистку рослин. 

 Продовжено програму модернізації комп’ютерів університету. 

6. Надання технічного супроводу: 

 конференції різних рівнів, семінари, інші заходи. 
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6. Фінансовий стан та економічний розвиток 

 
Протягом 2019 року надходження до спеціального фонду бюджету 

універститету склали 62,27 млн. грн., що на 13,2 % більше відповідного 

періоду попереднього року. 

 

 
 

 
 

Збільшення надходження коштів спеціального фонду порівняно з 2018 

роком було досягнуто за рахунок збільшення надходжень: 

 сум плати за послуги, що надаються бюджетними устрановами 

згідно х ії основною діяльністю на 5237,4 тис. грн. надходжень; 
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 сум плати від надходжень від додаткової (господарської) 

діяльності на 961 тис. грн.; 

 надходження від розміщення тимчасово вільних коштів на 

депозитних рахунках на 1867,8 тис. грн. 

В межах наданих послуг надходження оплати за 2019 р. становило: 

 за денну форму навчання 27 768,3 тис. грн.; 

 за заочну форму навчання 19 578,8 тис. грн.; 

 навчання на курсах 617,3 тис. грн.; 

В межах надання послуг надходження коштів за 2019 р. становило: 

 проживання в гуртожитках – 7021,5 тис. грн.; 

 навчально-науково-виробничої клініки ветеринарної медецини – 

397,4 тис. грн.; 

 навчальної лабораторії тваринництва – 24,6 тис. грн.; 

 лабораторія транспортного та ремонтно-технічного 

забезпечення –208,5 тис. грн.; 

 ботанічний сад – 108,3 тис. грн.; 

 навчально-дослідне поле – 403,0 тис. грн.; 

 наукова діяльність – 210,0 тис. грн. 

 
 

Так, у 2019 році використання коштів спецільного фонду порівняно з 

2018 роков збільшилось на 9 057,2 тис. грн. Зокрема, збільшился витрати 

на такі напрями: 

 оплата праці з нарахуваннями на 29, 59 % (або 12 091,4 тис 

грн.); 

 інші видатки на 0,05 % (або 40,1 тис. грн.); 

 капітальні видатки на 0,04 % (або 31,9 тис. грн.) 
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Прогягом  2018 року збільшився залишок коштів на рахунках 

Університету: 

на спеціальному рахунку – на 15,98 % або на 3 785,2 тис. грн.; 

на благодійному рахунку – на 30,56 % або  на 262,3 тис. грн. 

 
Таким чином, проведені заходи дозволили акумулювати на рахунках 

університету в ДКСУ станом на 01.01.2020 року на 16,5% (або на 4 047,5 

тис. грн.) більше, ніж на 01.01.2019 року. При цьому слід зазначити, що 

виплата стипендій, заробітньої плати та відповідних відрахувань 

проведена в повному обсязі. Надходження та витрати по загальному фонду 

у 2019 році порівняно з 2018 роком не змінилися. При цьому було 

збільшено фінансування на основну діяльність на 16 397 тис. грн. 

 

Крім того, у 2019 р. з Держаного фонду регіонального розвитку місцевого 
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бюджету додатково залучено для зміцнення та покращення матерільно-

технічної бази Університету 167,6 тис. грн. З Міністерства освіти і науки 

України на послуги термомодернізації залучено 7,0 млн. грн. 

 

 
 

Протягом 2019 року університетом було проведено закупівель на 

загальну суму близько 26,8 мільйонів гривень. 

За процедурою «відкриті торги» було придбано 125 комплектів 

комп’ютерів на суму 1,6 млн.грн.;  придбано три нових автомобіля 

RENAULT SANDERO на суму 1,2 млн.грн.; для навчальної лабораторії 

ветеринарного факультета університета придбано гематологічний 

аналізатор на суму 558 тис.грн. 

Для забезпечення навчального процесу навчального корпусу №4 та з 

метою застосування енергозберігаючих заходів університетом було 

придбано фотоелектричні сонячні панелі та обладнання до них на загальну 

суму близько 272 тис.грн.  (Аналіз графіку графіку споживання та 

генерації). Економія по споживанню  електроенергії навчальним корпусом 

№4 за рік становить 22300 кВт/год вартістю майже 73 тис.грн. 

На протязі 2019 року було придбано обладнання та навчальне 

приладдя:  

 розривна машина для навчальної лабораторії факультету 

лісового господарства на суму 195 тис.грн.; 

 комп’ютерне обладнання (багатофункціональні пристрої та 

принтери) на суму 138 тис.грн.; 

 офісне устаткування та канцтовари на суму майже 100 тис.грн.; 

 телевізорів на 74 тис.грн.; 
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 мікрофони та обладнання до них на суму 63 тис.грн.; 

 мікроскопи на суму 70 тис.грн.; 

 комплект тепловізору testo на суму 100 тис.грн.; 

 проекторів на 138 тис.грн.; 

 біндер та термоклейова машина на 160,5 тис.грн.; 

 проведено облаштування акваріумів університету на загальну 

суму 162,4 тис.грн. 

Проведено протипожежні заходи з просочування дахів вогнезахисним 

розчином та придбання протипожежного рятувального обладнання на 

загальну суму 295 тис.грн. 

Для забезпечення господарської діяльності університету навчальних 

лабораторій та гуртожитків було придбано електричних побутових 

приладів (бойлери, холодильники, кондиціонери, міні автомойка, 

електричні плити) на суму 198,3 тис.грн. 

Для дослідного поля придбано косарку та сінозбиральну машину на 

суму 45,5 тис.грн.; мінеральних добрив на 77,2 тис.грн. Придбано запасних 

частин для сільськогосподарської техніки університету на суму 78,5 

тис.грн. 

Для навчальних лабораторій за минулий рік придбано лікарських 

засобів (реагенти, лабораторні реактиви) та лабораторного посуду на 

загальну суму 86 тис.грн. Приладів для вимірювання величин (нітрат тест, 

рН метр водозахищений, комплект приладів для ОВК, газовий 

сигналізатор) на 25 тис.грн. 

За 2019 рік в університеті проведено поточних та капітальних 

ремонтів на суму біля 10 млн.грн. (капітальні ремонти сьомого поверху 

навчального корпусу №4, навчального корпусу №2, навчального корпусу 

№5 факультету ветеринарної медицини ЖНАЕУ; навчального корпусу №3 

технологічного факультету, лабораторії кінології технологічного 

факультету, навчальної ферми технологічного факультету, лабораторії 

машиновикористання факультету інженерії та енергетики ЖНАЕУ;  

кафедри процесів, машин і обладнання в агроінженерії факультету 

інженерії та енергетики ЖНАЕУ; навчального корпусу №7; водогінно-

каналізаційних мереж навчального корпусу №5 та гуртожитку №4). 

За звітний рік в навчальних корпусах та гуртожитках було замінено 

470 вікон площею 1543 кв.м; 221 двері загальною площею 566 кв.м та 

ворота в кількості 4 штуки загальною площею 36 кв.м, що значно 

підвищило рівень енергозбереження приміщень. 

Придбано будівельних та господарських матеріалів для проведення 

ремонтів  на суму більше 2 млн.грн. 
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За минулий рік придбано меблів, стільців для облаштування 

навчальних аудиторій, лабораторій  і центрів та ліжок для гуртожитків на 

загальну суму 976,3 тис.грн. 

Університетом було оплачено послуги з ремонту та технічного 

обслуговування техніки та встановлення відеоспостереження на суму 202 

тис.грн. 

Основними функціями соціально-економічних служб університету  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 обладанання на об’єктах універститету, виконання 

сезонних профілактичних робіт по покращенню стану матеріально-

технічної бази університету, а також метрологічне забезпечення 

контрольно-вимірювальних приладів та приладів обліку енергоносіїв. 

Протягом звітнього періоду реалізовано значний обсяг робіт по 

якісному покращенню стану матеріально-технічної бази університету, 

оснащення та благоустрій гуртожитків, аудиторій тощо. 
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7. Соціальний та гуманітарний розвиток 

 

 

 


