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З В І Т
ректора Миколаївського національного аграрного університету  

Шебаніна B.C. про виконання умов контракту за 2014 рік

На виконання умов Контракту в 2014 році ректор постійно здійснював 
керівництво навчальним закладом, організовував навчально-виховну, науково- 
дослідну, виробничо-господарську, фінансово-економічну діяльність та 
соціальний захист співробітників і студентів.

Підготовка кадрів для АПК та дотримання планів і правил
прийому студентів

За звітний період оперативно вирішувалися нагальні проблеми з 
підготовки кадрів для АПК регіону, а також здійснювалась профорієнтаційна 
робота серед молоді.

Вивчено стан кадрового забезпечення агропромислових формувань 
області фахівцями та визначено фактичну і прогнозовану потребу в підготовці 
кадрів за всіма освітньо-кваліфікаційними рівнями та освітніми ступенями в 
розрізі напрямів і спеціальностей.

З урахуванням позитивних напрацювань удосконалено механізм 
професійної орієнтації, добору та залучення обдарованих дітей, зокрема з 
сільської місцевості, до здобуття освіти в університеті та коледжах.

Продовжили роботу філії курсів довузівської підготовки, що створені в- 
кожному районі області на базі загальноосвітніх шкіл, гімназій і ліцеїв. У 2014 
році таких філій підготовчих курсів у місті Миколаєві та районах 
Миколаївської області було 18, на яких пройшли підготовку і атестацію 396 
слухачів, більшість із яких стали студентами університету.

Керівництво університету забезпечило виконання, в повному обсязі, 
державного замовлення з підготовки спеціалістів вищої кваліфікації для 
агропромислового комплексу області відповідно до плану Міністерства 
аграрної політики та продовольства України по денній та заочній формах 
навчання.

За період прийому документів в університет від абітурієнтів було 
отримано 2641 заяву. Конкурс абітурієнтів на денну форму навчання у 2014 
році в середньому склав 7,02 осіб на місце. Зокрема, за напрямами:

• Фінанси і кредит -  321,0 особа на місце;
• Економічна кібернетика -  74,5 осіб на місце;
• Облік і аудит -  54,7 осіб на місце;
• Менеджмент -  14,1 особи на місце;
• Біотехнологія -  12,6 осіб на місце;
•  -  — — — r «ad!

• Процеси, машини та ооладнання АіТ^^о^осошП??Ш Тсце;
• Агрономія — 3,1 особи на місце;
• Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва — 2,5 особи
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на місце.
У звітному році до університету на денну форму навчання ОКР 

«Бакалавр» було зараховано 653 особи. При чому 368 осіб -  з сільської 
місцевості, тобто 56,3%.

На перший курс університету за державним замовленням згідно 
доведеного плану Міністерства аграрної політики та продовольства України 
було зараховано 376 осіб.

На старші курси у 2014 році було зараховано 135 осіб, що більше за 
минулий рік на 64 особи.

У 2014 році квота цільового прийому для сільської молоді склала 
169 осіб, що менше ніж в 2013 році на 34 особи. До приймальної комісії було 
подано 244 заяв абітурієнтів з цільовим направленням, що створило конкурс за 
квотою 1,4 особи. За квотою цільового прийому було зараховано в цілому по 
університету 191 особа, що забезпечило виконання квоти цільового прийому на 
113,0%. Таким чином, держзамовлення і план цільового прийому сільської 
молоді університет виконав повністю.

Із загальної кількості зарахованих за всіма формами фінансування 22 
особи було зараховано поза конкурсом.

Зарахування до університету здійснювалося за результатами сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості освіти. Два абітурієнта складали 
вступні випробування в університеті відповідно до п.5.7. Правил прийому до 
Миколаївського НАУ. Всі успішно склали вступні випробування та були 
зараховані на напрями підготовки: «Біотехнологія» (1 особа) та «Агрономія» (1 
особа).

На заочну форму навчання у звітному році за державним замовленням 
згідно доведеного плану Міністерства аграрної політики та продовольства 
України було зараховано 76 осіб, що дорівнювало обсягу минулого року.

Зарахування до університету здійснювалося за результатами сертифікатів 
Українського центру оцінювання якості освіти та вступних випробувань, для 
абітурієнтів, які отримали повну загальну середню освіту у 2007 році та раніше.

На 1 курс заочної форми навчання за кошти юридичних та фізичних осіб 
зараховано 36 осіб, що на 7 осіб більше в порівнянні з минулим роком. На 
другий курс заочної форми навчання зараховано 10 осіб, на 3 курс -  185 осіб.

Професійна і практична підготовка студентів
У звітному році університетом послідовно здійснювалась стратегія 

підготовки кадрів за світовими освітніми технологіями в контексті положень 
Болонської декларації. Викладачами університету постійно проводиться робота 
по методичному удосконаленню організаційних форм Європейської кредитно- 
трансферної системи. Остання сприяє всебічному розвитку студентів, 
підвищенню успішності, формуванню їх професійної позиції. В контексті 
реалізації Європейської кредитно-трансферної системи в Миколаївському 
національному аграрному університеті результативними виявилися:
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• інтенсифікація навчального процесу та підвищення якості підготовки 
фахівців;

• систематичність засвоєння навчального матеріалу;
• встановлення зворотного зв'язку з кожним студентом на визначених етапах 

навчання;
• контроль та своєчасне коригування навчально-виховного процесу;
• підвищення мотивації учасників навчально-виховного процесу;
• психологічне розвантаження студентів в кінці семестру;
• підвищення відповідальності студентів за результати навчальної діяльності;
• максимальне забезпечення потреб особи у виборі освітнього рівня та 

кваліфікації;
• підвищення рівня адаптації особи до зміни вимог ринку праці тощо,

В організації навчального процесу запроваджено практику використання 
методів дистанційної освіти шляхом упровадження електронних інтерактивних 
курсів лекцій, лабораторно-практичних курсів, електронних підручників та 
навчальних посібників тощо. Вирішено проблему впровадження комп’ютерних 
навчальних програм та мультимедійних засобів у процес навчання.

Найбільш ефективно формування у випускників університету практичних 
умінь відбувається в ході проведення занять на виробництві та в умовах, 
наближених до виробництва -  на дослідних полях та навчальних фермах 
навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Крім того, 
сьогодні студенти університету мають можливість отримати практичну 
підготовку в створених, як бази практики, перепелиній фермі Інституту 
післядипломної освіти та тваринницьких фермах у Новобузькому та 
Мигійському коледжах.

У роботі з коледжами університету основний акцент у 2014 році ставився 
на двох проблемах: реалізація положення про ступеневу освіту та поліпшення 
умов навчання і проживання студентів коледжів шляхом покращення й 
розширення їхньої матеріально-технічної бази.

У звітному періоді продовжилась співпраця коледжів із факультетами 
університету щодо удосконалення ступеневої освіти. Студенти коледжів 
навчаються за інтегрованими навчальними планами з більшості 
спеціальностей, що дає їм можливість вступати до університету за скороченим 
терміном навчання.

В університеті реалізуються Положення Болонської декларації, 
відповідно до якої здійснюється підготовка студентів з робітничих професій: 
оператор комп’ютерного набору; секретар керівника (організацій, 
підприємства, установи); водій автотранспортних засобів (категорія «В»); 
слюсар з механоскладальних робіт; тракторист-машиніст сільськогоспо
дарського виробництва (категорії «А», «В», «С»); електромонтер з ремонту та 

•обслуговування електроустаткування; плодоовочівник; квітникар; озеленювач; 
оператор машинного доїння; оператор із штучного осіменіння тварин та птиці; 
бонітувальник тварин; класувальник вовни та пуху.
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Виховна робота
На сьогодні необхідність та важливість роботи з молоддю очевидна. 

Якщо с ім ’я і школа закладають основи особистості молодої людини та 
формують стереотипи її поведінки в майбутньому, то остаточне становлення' 
відбувається саме у студентські роки. Університет професійно готує не тільки 
дипломованих спеціалістів, а й виховує всебічно розвинену, творчу 
особистість, Патріота України.

Свідченням чого є проведення низки патріотичних заходів як на рівні 
університету, так і на рівні міста, області та всеукраїнському рівні.

У Миколаївському НАУ було проведено благодійну акцію зі збору 
коштів для лікування воїна АТО, випускника Миколаївського НАУ Цапенка 
Олексія.

Студенти та науково-педагогічні працівники Миколаївського 
національного аграрного університету разом з учнями Першої української 
гімназії ім. М. Аркаса надали благодійну допомогу учням ЗОШ №4, де 
перебувають діти-переселенці з Луганської та Донецької областей.

Крім того, в університеті проходила акція зі збору теплих речей для' 
дітей-переселенців із Луганської та Донецької областей. Усі зібрані речі було 
передано дітям в НВК «Сонечко» м. Очакова. Також для дітей-переселенців 
було закуплено речі на кошти, які були зібрані під час проведення благодійної 
акції «Естафета єднання».

Студенти Миколаївського національного аграрного університету 
відвідали 79 окрему аеромобільну бригаду міста Миколаєва. Під час зустрічі 
студенти мали змогу поспілкуватися із заступником командира бригади Іваном 
Івановичем Савкою та передати бійцям, які знаходяться в зоні АТО, теплий 
одяг та спальні мішки.

Молодь Миколаївського національного аграрного університету не стоїть 
осторонь проблем сьогодення. Продовжуючи благодійну діяльність студенти 
Миколаївського НАУ вирішили приєднатися до благодійної акції зі збору крові 
для українських військових.

Крім того, колективом Миколаївського НАУ було перераховано 
одноденний заробіток на відбудову загальноосвітньої школи в селі Тошківка 
Попаснянського району Луганської області.

Нам є ким пишатись. Так, у звітному році шістнадцять студентів 
університету стали іменними стипендіатами Президента України, М.О. 
Посмітного, Верховної Ради України, ім. вчених-садівників Симиренків, ім. М. 
Грушевського. Студентська молодь Миколаївського національного аграрного 
університету є стипендіатами міського голови.

Серед команд КВН ВНЗ Мінагрополітики та продовольства України 
команда КВН Миколаївського НАУ виборола гран-прі. Серед команд КВН ВНЗ 
м. Миколаєва - Кубок мера.

У заключному етапі Всеукраїнського фестивалю художньої творчості 
серед колективів ВНЗ Міністерства аграрної політики та продовольства' 
України «Софіївські зорі» два творчі колективи університету стали
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дипломантами III ступеня: Народний студентський хоровий колектив «Калина» 
та ансамбль студії гри на музичних інструментах.

Загалом, вихованням у студентів художнього смаку займаються 12 
керівників студентських художніх колективів. Активну участь студентська 
молодь університету бере у роботі студентського гуртка з підготовки 
телеведучих і відеооператорів студентського телебачення університету 
«МНАУ-TV». Крім того, формуванням здорового способу життя займаються 16' 
тренерів спортивних секцій (впродовж звітного року було проведено низку 
спортивних змагань з різних видів спорту).

Взагалі з початку звітного року було організовано та проведено більше 80 
культурно-масових заходів, з-поміж яких: благодійні акції, заходи
профорієнтаційного характеру; виїзні концерти тощо.

Так, в університеті було проведено науково-методичний семінар на тему: 
«Роль суспільствознавчих кафедр та громадських організацій у формуванні 
громадянської позиції студентства в умовах практичної реалізації євро- 
інтеграційного курсу України».

Студентське самоврядування є не просто самостійним явищем, а 
виступає суттєвим компонентом усього виховного процесу в університеті, що 
має особливе ідеологічне навантаження. Важливим є роль студентської колегії 
у створенні позитивного іміджу університету, що охоплює наукову, навчальну 
та виховну роботу. Так, на базі університету відбувся тренінг «Школи 
лідерства» на тему «Виховай себе як лідер» за участю представників 
студентської молоді університету. Тренінг був спрямований на розкриття 
індивідуальних здібностей кожного учасника, виявлення його переваг і 
талантів, подолання стереотипів і формування лідерських навичок -  уміння 
працювати в команді, ефективно спілкуватися, коригувати свою поведінку і 
брати на себе відповідальність.

Для студентів Миколаївського національного аграрного університету 
представники-волонтери Міжнародної компанії А21 провели профілактичні 
інтерактивні семінари з метою підняття рівня обізнаності щодо проблеми 
торгівлі людьми.

Студенти Миколаївського НАУ взяли участь у проведенні проекту 
«Школа волонтерів». Одним з його етапів було проведення благодійної 
ярмарки, під час якої студенти МНАУ мали змогу реалізувати вироблені 
власноруч вироби, які були виготовлені на патріотичну тематику. На виручені 
кошти студентський актив університету придбав теплі речі першої 
необхідності для мешканців міського притулку -громадян похилого віку.

Молодь університету організувала роботу центру «Поєднання інтересів 
молоді та людей похилого віку» на базі Миколаївського національного 
аграрного університету; облаштувала ландшафтний парк відпочинку в 
Міському притулку для громадян похилого віку та інвалідів.

Студенти університету на початку навчального року взяли участь у І 
Міжнародному молодіжному форумі «Таврійський бриз», де представили 
МОГО «Творити добро» та ГО «Всеукраїнське об’єднання «Громадська
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ініціатива»».
Як результат активної волонтерської діяльності студентства університету 

у звітному році - нагорода Миколаївської обласної громадської організації 
«Творити добро» Миколаївського національного аграрного університету в 
номінації «Кращий волонтер у сфері освіти та виховання».

Студентська молодь Миколаївського національного аграрного 
університету взяла участь в першому обласному фестивалі волонтерів «Добрі 
серця -  2014». За вагомий внесок у розвиток волонтерського руху було 
нагороджено дипломами п ’ятьох студентів Миколаївського НАУ. Крім того,
Миколаївський національний аграрний університет було нагороджено
Подякою за активну участь у розвитку волонтерського руху, а студентка 
університету стала лауреатом фестивалю «Добрі серця -  2014».

Науково-дослідна робота
У звітному році наукові дослідження вчених університету було 

спрямовано на вирішення проблем, пов’язаних з інтенсифікацією
сільськогосподарського виробництва, підвищенням результативності
використання виробничого потенціалу сільськогосподарських підприємств, 
упровадженням сучасного інформаційно-обчислювального забезпечення АПК, 
підвищенням рівня продовольчої безпеки регіону, розробкою та 
впровадженням селекційно-генетичних програм тощо.

Науково-дослідна робота ведеться в оснащених сучасним обладнанням 
аудиторіях та наукових лабораторіях, навчально-науково-практичному центрі 
університету, а також у передових господарствах області.

На XXVI Міжнародній агропромисловій виставці -  ярмарку «Агро-2014» 
університет нагороджено золотою медаллю у номінації «Інтенсифікація 
інноваційних технологій «аграрна освіта -  наука -  виробництво» за сприянням 
Наукового парку Миколаївського національного аграрного університету 
«Агроперспектива».

У 2013-2014 навчальному році 19 студентів університету стали 
переможцями II туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних наук, а 20 -  переможцями II етапу 
Всеукраїнських студентських олімпіад. Отже, за цим, надзвичайно важливим 
для рейтингів показником, Миколаївський НАУ вже третій рік поспіль займає 
перше місце, як серед аграрних ВНЗ України, так і серед вищих навчальних 
закладів Миколаївщини.

У 2014-2015 навчальному році університет є базовим для проведення 
II етапу Всеукраїнських студентських олімпіад з дисциплін «Взаємозамінність, 
стандартизація та технічні вимірювання», «Біологія» та за напрямом 
підготовки (спеціальності) «Агрономія». Досягнуто домовленість про обрання 
університету у 2014-2015 навчальному році базовим з проведення II етапу 
Всеукраїнської студентської олімпіади за напрямом підготовки (спеціальності) 
«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва».

У звітному році досягнуто домовленість про навчання десяти студентів
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Миколаївського НАУ щорічно в магістратурі Університету прикладних наук 
Вайєнштефан Тріздорф (Німеччина).

За підсумками Всеукраїнського конкурсу «Найкращі студентські ідеї для 
агробізнесу», ініційованої асоціацією «Український клуб аграрного бізнесу» 
(УКАБ) та спеціалізованою агенцією «AgriJob» у 2014 році, у «п’ятірку» 
найкращих студентських бізнес-планів увійшли 2 проекти, авторами яких є 
студенти університету та які стали переможцями конкурсу посівши друге 
місце.

За результатами чергового щорічного конкурсу серед студентів аграрних 
ВНЗ III-IV рівнів акредитації на кращий бізнес-план зі створення 
сільськогосподарського обслуговуючого кооперативу на селі шосте місце з 36- 
ти представлених на конкурс бізнес-планів посів бізнес-план студентки 6 курсу 
факультету менеджменту Миколаївського НАУ.

Одна студентка університету у 2014 році стала стипендіатом програми 
«Завтра.ІІА» Фонду Віктора Пінчука.

Розпорядженням Президента України про призначення грантів 
Президента України для підтримки наукових досліджень молодих вчених на 
2014 рік науковцю університету призначено грант Президента України для 
проведення наукового дослідження за напрямком «Вивчення протидефляційної 
стійкості ґрунтів Степу України».

У щорічному обласному конкурсі наукових робіт молодих вчених 
Миколаївської області з 13 переможців -  5 молодих науковців університету.

На факультетах триває науково-дослідна робота в рамках виконання 
зареєстрованих ініціативних тем в УкрІНТЕІ. Станом на грудень 2014 року 
Миколаївським НАУ зареєстровано 22 теми, серед них: обліково-фінансовим' 
факультетом -  5, факультетом менеджменту -  3, інженерно-енергетичним 
факультетом -  2, факультетом агротехнологій -  3, факультетом ТВППТСБ -  8, 
факультетом культури й виховання - 1.

В чотири рази за площею та утричі за кількістю збільшився обсяг робіт 
на навчально-науково-виробничих полях університету. Так, у 2014 році 
закладено демонстраційні посіви:

- з технології вирощування кукурудзи (50 сортів та гібридів з США, 
Франції, Росії, Румунії тощо);

- з технології вирощування соняшнику (76 сортів та гібридів з Франції, 
США, Швейцарії, Росії тощо);

- з технології вирощування зернового, цукрового та віничного сорго 
(106 сортів та гібридів вітчизняного та іноземного виробництва з 7 країн світу 
(Україна, Франція, Угорщина, Індія, США, Японія, Молдова);

- з технології вирощування баштанних культур (5 гібридів динь 
французької компанії Clause);

- у 2014 році укладено договори про сортовипробування овочевих 
культур (60 сортів та гібридів) з 8 іноземними компаніями Франції, Італії, 
Іспанії, Японії, США, Ізраїлю, Нідерландів, Ш вейцарії (Clause, Nunhems, 
Singenta, Nickerson-Zwaan, Sakata, Bejo, Taci Seed). Сортовипробування



фінансуються іноземними компаніями.
Демонстрація сучасних сортів в овочівництві та виробництві сорго в 

ННПЦ університету стала можливою завдяки створенню потужної 
матеріально-технічної бази та плідній міжнародній співпраці з провідними 
іноземними компаніями.

За результатами проведених круглих столів, представники іноземних 
компаній, селекціонери висловили одностайне прагнення до поглиблення та 
удосконалення міжнародного співробітництва, з тим, щоб вже з наступного 
року демонстраційні поля університету перетворити у Науково-виробничий 
полігон, де будуть відпрацьовуватися надсучасні технології вирощування, 
захисту та збирання овочевої продукції та сорго. Серед іншого була дана 
висока оцінка роботі студентів та аспірантів університету у цьому проекті та 
запропоновано стажування в компаніях-виробників насіння.

Впровадження проекту «Сучасне зрошення земель Навчально-науково- 
практичного центру Миколаївського НАУ» на площі 277 га дозволило у 2014 
році відпрацьовувати науково обгрунтовані технології вирощування 
перспективних гібридів зернової кукурудзи за різних режимів зрошення та 
систем мікро- і макроживлення. До того ж українське представництво відомої 
ізраїльської компанії Irrigator надало для випробування обладнання системи 
крапельного зрошення.

У 2014 році на науково-дослідних полях широко застосувалися 
біопрепарати компанії «БТУ-Центра» (м. Вінниця), мікродобрива німецької 
компанії «Гумітек» та вітчизняних виробників: «Врожайна Нива» та
«Квантум».

У червні 2014 року на дослідному демонстраційному полі 
Миколаївського національного аграрного університету відбулися заходи з 
нагоди проведення Дня Поля з технології вирощування зернових колосових 
культур. Ця подія стала можливою завдяки тісній співпраці з провідними 
селекційними центрами України, а саме: Селекційно-генетичним інститутом, 
Інститутом фізіології і генетики рослин, Миронівським інститутом пшениці ім. 
В. Ремесла, Інститутом зрошуваного землеробства, Селекційно-дослідним 
товариством «Бор» та багатьма іншими. Після огляду демонстраційного поля 
учасники заходу взяли участь у «круглому столі» на тему «Сучасний стан та 
перспективи зерновиробництва на півдні України», в якому були присутні 
керівники селекційних центрів та відомі селекціонери. Під час «круглого 
столу» було дано високу оцінку організації Дня Поля, наголошено на 
необхідності удосконалення та поглиблення подальшої співпраці селекційних 
центрів та компаній-партнерів з Миколаївським національним аграрним 
університетом.

Науково-дослідна робота на демонстраційних полях університету має 
тривалу традицію проведення Днів Поля. Так, у серпні 2014 року, вже другий 
рік поспіль, проводився Міжнародний День поля з технології вирощування, 
збирання та зберігання овочів відкритого ґрунту.

На демонстраційних дослідних полях Миколаївського національного
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аграрного університету, що займають понад 25 га, було представлено новітні 
селекційні досягнення відомих зарубіжних насіннєвих компаній та сучасну 
техніку для овочівництва відомих світових брендів. Ця подія стала можливою 
завдяки тісній співпраці з всесвітньовідомими компаніями: «Сингента». 
(Україна, Узбекистан), «Клаус», «Бейо Україна», «Байєр», «Саката», «Такі 
Сід», «Грін Тім», «Nunhems», «Іригатор-Україна», «Novasell», «ТерраТарса 
Україна», «Тімак Агро», «Бінфілд Агро Технолоджіз», «Владам-Юг», «Альфа- 
Миколаїв», «СВ-ІМПЕКС», СФГ «Дельта», «БТУ Центр», «Золотий Колос», 
«УКРАВІТ», «Родоніт», «Біозахист», «Хімагромаркетинг», «Багата Нива», 
«Нікерсон Зван», «Хазера Україна», «Техноторг-Дон», «Південьагрохім», 
Інститут зрошуваного землеробства НААНУ, УкрНДІПВТ ім. JI. Погорілого та 
нашим партнерам з компаній «Ювісі», «Амако», «Агріматко Україна», які 
представили сучасну техніку для вирощування овочевих культур, 
продемонструвавши її можливості.

Понад 300 учасників Міжнародного Дня поля -  а це професійні фермери, 
сільгоспвиробники, керівники агропромислових компаній та підприємств, 
науковці з Одеської, Миколаївської, Херсонської, Дніпропетровської,. 
Кіровоградської областей та міста Києва завітали на це свято потужного 
поєднання науки, освіти та виробництва. Після огляду демонстраційного поля 
учасники заходу взяли участь у «круглому столі», під час якого представники 
іноземних компаній дали високу оцінку організації демонстраційного поля, 
наголосили на необхідності удосконалення та поглиблення подальшої 
співпраці з Миколаївським національним аграрним університетом.

У жовтні 2014 року на демонстраційному полігоні зернових колосових 
культур висіяно понад 100 сортів озимої пшениці та озимого ячменю 
провідних селекційних центрів України:

- Селекційно-генетичний інститут -  національний центр насіннєзнавства 
та сортовивчення НААН України;

- Миронівський інститут пшениці ім. В.Ремесла;
- Херсонський інститут зрошувального землеробства НААН України;
- Харківський інститут рослинництва ім. В.Я. Ю р’єва НААН України;
- Білоцерківська дослідно-селекційна станція.
Протягом 2014 року на демонстраційних полях ННПЦ пройшли 

виробничу практику та заклали досліди більше 330 студентів та аспірантів 
університету.

В листопаді 2014 року на базі навчально-науково-практичного центру 
Миколаївського НАУ було проведено конкурс на «Кращого орача 
Миколаївського національного аграрного університету».

В грудні 2014 року з метою розширення видів послуг, що надаються 
підприємцям, впровадження досягнень науки в практику ведення бізнесу, 
більш широкого залучення фахівців освітньо - наукових закладів до підтримки 
та розвитку вітчизняного бізнес-середовища, створення більш сприятливого 
бізнес-клімату у Миколаївській області укладено договір про співробітництво з. 
Регіональною торгово-промисловою палатою Миколаївської області.
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Згідно з планом роботи Національного інноваційного кластеру 
«Родючість грунтів» розроблено «Систему дистанційного моніторингу ґрунтів 
Правобережного Степу України (2013-2014 pp.)», яка включала процедуру 
ідентифікації супутникових зображень через систему ключових ділянок з 
різними типами та підтипами ґрунтів регіону. На виділених полігонах 
проведено дослідження ґрунтів з визначення основних параметрів родючості -  
вміст гумусу, гранулометричний склад ґрунту, вміст солей, склад поглинених 
основ тощо. Для ідентифікації параметрів родючості використовували дані 
багатоспектрального сканування, що здійснюється камерою ЕТМ+ (Enhanced 
Thematic Mapper Plus), яка знаходиться на борту американського супутника 
«Ландсат-7». У результаті розроблялися залежності між попіксельними 
яскравостями в різних частинах спектру та показниками ґрунтової родючості, 
що дозволяє визначати параметри родючості за космічними зображеннями. У 
найближчій перспективі планується створити систему дистанційного 
контролю, яка на 85% відповідатиме реальним польовим дослідженням за 
вмістом гумусу, глибиною ґрунтових горизонтів, ступеню засолення та 
осолонцювання ґрунтів, особливо на зрошуваних землях при поливах 
мінералізованими водами. Це дозволить значно зменшити витрати на 
проведення землеоціночних робіт.

Міжнародна діяльність університету
Міжнародна діяльність Миколаївського національного аграрного 

університету орієнтована на реалізацію основних ідей і вимог Болонської 
декларації і забезпечення подальшої інтеграції вищого навчального закладу до 
світової освітянської та наукової спільноти.

Основними формами міжнародної діяльності університету з метою його 
входження до світового освітнього співтовариства у 2014 році були: 
проведення міжнародних конференцій та семінарів; стажування викладачів; 
навчання студентів та проходження ними виробничої практики за кордоном 
тощо.

Пріоритетні напрямки міжнародної діяльності:
• встановлення контактів із зарубіжними освітньо - науковими 

організаціями, закладами освіти, науково-дослідними установами;
• організація академічних обмінів викладачами, науковцями, 

студентами, аспірантами;
• сприяння участі науково-педагогічних працівників у міжнародних 

наукових форумах;
• моніторинг та аналіз грантових, стипендійних програм, програм 

академічного обміну та стажування за кордоном, діяльність щодо одержання 
міжнародних наукових і освітніх грантів;

• створення умов для набору на навчання до університету іноземних 
громадян;

• інформаційна підтримка та технічна допомога в публікації робіт



науковців університету за кордоном.
У рамках розширення партнерських відносин у звітному періоді 

оновлено договори про співпрацю з зарубіжними ВНЗ, зокрема Білоруською 
державною аграрною академією (Республіка Білорусь); Інститутом аграрної 
економіки (Польща).

Підготовлено проекти для підписання аналогічних договорів з 
Університетом Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина); Вища сільсько
господарська інженерна школа в Анже (Франція); Вища сільськогосподарська 
школа Пуатье (Франція); Центральноєвропейський університет; Університет 
Любляни (Словенія).

У лютому 2014 року Миколаївський НАУ відвідав професор Александр 
Гербст, який проводив контрольний зріз знань студентів, що навчались 
протягом трьох місяців на курсах дистанційного навчання «Ведення бізнесу та 
інвестування в Австрії». Дану програму започатковано після візиту 
представників університету Альпен-Адріа, м. Клагенфурт (Австрія) в 2012 
році, відповідно до положень укладеного договору між двома закладами.

У травні звітного року студенти факультетів менеджменту, обліку і 
аудиту та агротехнологій (майже 100 осіб) пройшли курс дистанційного 
навчання університету Вайєнштефан-Тріздорф, Німеччина (курс розрахований 
на 3 календарних місяці самостійної роботи студентів, складається з п ’яти 
навчальних модулів (дві відео-лекції, контрольні тести) тощо).

У листопаді 2014 року на запрошення вказаного університету в 
Німеччині перебував з робочим візитом проректор з наукової роботи. 
Результатом візиту стало долучення університету до програми Міжнародного 
магістерського курсу "Аграрний менеджмент - МВА», що надасть можливість 
нашим студентам брати участь в дворічній програмі навчання, з подальшим 
отримання диплому німецького університету.

Крім цього, науково-педагогічні працівники інженерно-енергетичного 
факультету університету започаткували створення подібного курсу 
дистанційного навчання, розміщеного на онлайн - платформі іуегзіїу 
(Німеччина). Між сторонами підписано угоду про співпрацю з метою реалізації 
спільного проекту, виробництва масивного відкритого Інтернет курсу 
дистанційного навчання "Менеджмент альтернативних палив в АПК". Участь в 
курсах є безкоштовною. Орієнтовна дата запуску онлайн - курсу -  січень 2017 
року.

В грудні 2014 року з метою відбору майбутніх практикантів за 
програмою виробничої практики у Франції університет відвідали представники 
Федерації обмінів Франція-Україна на чолі з Філіпом Жене. В ході роботи 
відібрано 5 студентів, що пройдуть стажування на підприємствах агарного 
спрямування у Франції.

У звітному періоді проведено роботу з розширення баз проходження 
студентами університету виробничої практики за кордоном. Загалом, на 
виробничу практику та стажування за кордон у 2014 році виїхав 101 студент. 
Крім того, у другому кварталі 2015 року планується від’їзд ще 106 студентів,
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серед яких до Німеччини (66 осіб), США (19 осіб), Швеції (10 осіб), Данії (6 
осіб), Франції (5 осіб). Дані показники свідчать про значне покращення даної 
ділянки роботи проти 2013 року, коли кількість від’їздів на практику студентів 
не перевищувала 90 осіб. Все це дозволить студентам ознайомитись з 
передовим закордонними аграрними технологіями та застосовувати їх на 
практиці по поверненні на Батьківщину.

Для підвищення професійного рівня, отримання міжнародного досвіду у 
сфері аграрної освіти, виділені й пропонуються науково-педагогічним 
працівникам наступні програми: 1) Еразмус+ - гранти на мобільність для 
науково-викладацького складу на 3 місяці від Департаменту освіти ЄС 
(стипендії покривають витрати на навчання, підручники, лабораторні роботи, 
проживання, харчування, проїзд, візу, страхування); 2) Програма 
Європейського Союзу «Горизонт 2020» - розрахована на 7 років (2014-2020 
роки) та орієнтована на підтримку дослідницької та інноваційної діяльності в 
усіх сферах суспільного життя - від фундаментальних наук до впровадження 
інновацій в реальний сектор економіки; 3) РЕР -безкош товна програма обмінів 
Департаменту сільського господарства СШ А для викладачів економістів у 
вищих навчальних закладах США протягом 6 місяців з наданням стипендії 
тощо.

Всього, для студентів та науково-педагогічних університету виділено 17 
стипендіальних програм, інформацію про які розміщено на сайті університету.

З метою отримання ідентифікаційного номеру університету, 
представники якого друкуються в наукових журналах, індексованих в базі 
даних Скопус, у лютому 2014 року створено відповідну робочу групу. В рамках 
роботи цієї групи отримано 4 календарні тижні безоплатного доступу до баз 
даних Скопус. Протягом цього часу робочою групою знайдено 193 статті 55 
науковців МНАУ, що публікувались в журналах, індексованих в даній базі. 
Відповідну інформацію направлено до установчого комітету видавництва 
Ельзевієр (Нідерланди), що адмініструє надання зазначених номерів.

Університет прийняв участь у світовому рейтингу екологічності 
університетів «Грін Метрік», організованому Університетом Джакарти, 
Індонезія. Даний рейтинг допомагає університету з ’ясувати рівень 
екологічності за допомогою ряду показників, що дає необхідні аналітичні дані 
для коригування власної програми енергозбереження. Результати рейтингу 
будуть опубліковані на сайті «Грін Метрік» у першому кварталі 2015 року.

У звітному році університет взяв участь у підготовці двох грантових 
проектів Євросоюзу. Крім того, підготовлено Інформаційний диск-керівництво 
з усіма необхідними даними для оформлення заявок до участі, написання- 
проектів, актуальними посиланнями на відповідні джерела в мережі Інтернет та 
інше.

Тісна співпраця з Корпусом Миру (США) дозволяє залучати його 
волонтерів для викладання англійської мови студентам і науково-педагогічним 
працівникам університету. З грудня 2011 року в нашому університеті працює 
волонтер Корпусу Миру Діана Стрейт, яка викладає англійську мову для
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студентів, а також веде Лінгво - клуб.
Суттєвим моментом у вдосконаленні мовної підготовки є читання 

дисциплін іноземною мовою. Так, у 3 академічних групах університету - на 
факультеті менеджменту, обліково-фінансовому факультеті та інженерно- 
енергетичному факультеті здійснюється читання дисциплін англійською 
мовою.

Крім того, в звітному році в університеті продовжено роботу 
безкоштовних курсів з іноземної мови для науково-педагогічних працівників 
університету.

З метою розширення міжнародної діяльності та інтеграції університету у 
світовий освітній і науковий простір, підвищення рівня мобільності викладачів 
і студентів у міжнародному спілкуванні, участі у міжнародних науково- 
дослідних проектах, залученні грантів, розширенні баз закордонних практик 
студентів, а також правового супроводу діяльності університету створено 
Центр міжнародного співробітництва та правового забезпечення. Крім 
вищеозначеного, основним завданням даного Центру буде організація прийому 
на навчання в університет іноземних громадян.

Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників університету

Найважливішою складовою кадрової політики університету є підготовка 
кадрів вищої кваліфікації через ефективне функціонування аспірантури та 
докторантури.

У 2014 році 12 аспірантів закінчили навчання в аспірантурі, з них 2 -  із 
захистом дисертації (достроково), три -  пройшли передзахист, роботи подано 
до спецрад. Одного аспіранта -  відраховано за невиконання індивідуального 
плану роботи. Зараховано на навчання до аспірантури 17 осіб (за планом 
Мінагрополітики). Навчання в докторантурі закінчило два докторанти.

У 2014 році науково-педагогічними працівниками університету захищено 
З докторські та 8 кандидатських дисертацій. Присуджено вчене звання 
професора -  трьом науково-педагогічним працівникам, ще трьом науково- 
педагогічним працівникам присуджено звання доцента.

У 2014 році, згідно перспективного плану підвищення кваліфікації, 
більше 110 науково-педагогічних працівників університету пройшли 
підвищення кваліфікації, а 14 осіб - стажування у вітчизняних та закордонних 
наукових і освітніх установах, а також на виробництві.

Трудова, навчальна дисципліна та соціальний захист 
співробітників і студентів

Стан трудової та навчальної дисципліни в університеті є задовільним. 
Навчальний процес здійснюється відповідно до навчальних планів і графіка 
навчального процесу. Ректор забезпечував дотримання співробітниками і 
студентами Правил внутрішнього розпорядку.

Відділом кадрів, навчальним відділом, деканатами факультетів



14

здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму роботи та розпису 
занять. Регулярно проводиться поточна атестація студентів, згідно з вимогами 
кредитно-модульної системи організації навчального процесу. Проводилася 
робота з соціального захисту співробітників і студентів.

Ректорат університету проявляє особливе піклування про студентів - 
сиріт, напівсиріт, дітей учасників АТО на Сході України, осіб, що постраждали 
від Чорнобильського лиха та малозабезпечених студентів. Три рази на рік їм 
видавалася грошова допомога. Сироти щомісячно одержують грошову 
допомогу і безкоштовні талони на харчування; звільнялися від плати за 
мешкання в гуртожитку. Було також організовано відпочинок співробітників і 
студентів університету та надано можливість санаторного лікування хворим.

Вартість комплексного обіду в їдальнях та буфетах університету у 2013- 
2014 навчальному році становила 9,5 грн. Вартість житла для студентів в 
гуртожитках становила 147,4 грн. за один місяць. За результатами проведеного 
органами студентського самоврядування аналізу, на сьогодні, така вартість 
харчування, як і вартість мешкання в гуртожитках, для студентів залишається 
найнижчою серед всіх навчальних закладів міста Миколаєва.

Матеріально -  технічна база університету
Нові напрями освітньої діяльності університету потребують сучасної 

матеріально-технічної бази, тому її розширення й зміцнення є пріоритетним 
завданням.

Програма розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази університету 
у 2014 році була спрямована в першу чергу на покращення побутових умов для 
навчання, мешкання та відпочинку студентів, роботи професорсько- 
викладацького персоналу університету.

Зокрема, в звітному періоді, згідно затвердженої програми та, відповідно, 
до вимог чинного законодавства, зокрема, постанови Кабінету Міністрів 
України від 1 березня 2014 року за №65 « Про економію державних коштів та 
недопущення втрат бюджету» було проведено ряд робіт, які відповідають 
сучасним технологіям, дизайну, вимогам охорони праці та енергозбереження.

Головний навчальний корпус:
• проведено поточний ремонт аудиторій № №  005, 102, 103, 303, 118, 003 та 

приміщення бухгалтерії.

Навчальний корпус №1:
• проведено поточний ремонт лабораторії оцінки якості продукції 

рослинництва та аудиторій № №  411,410;
• проведено поточний ремонт сходових клітин 1-4 поверхів, холу першого 

поверху, проведено внутрішні сантехнічні ремонтні роботи.
Навчальний корпус №2:

• проведено поточний ремонт коридорів навчального корпусу та 
студентської їдальні;

• проведено поточний ремонт двох аудиторій, гардеробної, холу другого'
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поверху, сходових клітин, спортзали, варочного цеху столової, 
посудомийного залу, залу столової, проведено внутрішні сантехнічні 
ремонтні роботи;

• проведено поточний ремонт ангару для сільськогосподарської техніки;
• проведений поточний ремонт в гардеробній корпусу, холу другого 

поверху, сходових клітин, спортзалу, блоку харчування, проведено 
внутрішні сантехнічні та електротехнічні ремонтні роботи.

Навчальний корпус №5:
• проведено ремонтні роботи сходинкових маршів корпусу.

Гуртожиток № 1:
• проведено внутрішні малярні роботи з фарбування на 1-9 поверхах 

коридорів, холів, сходових клітин, санвузлів, кухонь, внутрішні 
сантехнічні та електромонтажні ремонтні роботи.

Гуртожиток №2:
• проведений поточний ремонт системи водопостачання і опалення;
• в приміщенні медичного пункту обладнано кабінет психолога.

Гуртожиток №3:
• проведено ремонт віконних укосів в кімнатах, ремонт санітарних вузлів 

та внутрішні сантехнічні роботи;
• проведено поточний ремонт системи опалення з монтажем вузла обліку 

теплової енергії, вузла управління і водопідігрівача, комерційного вузла 
обліку витрат газу котельної, гарячого водопостачання та каналізації 
тощо.
В університеті протягом звітного року приділялась значна увага техніці 

безпеки праці. Поповнено аптечки структурних підрозділів медикаментами. З 
метою створення належних санітарних умов в навчальних корпусах та 
гуртожитках придбано миючі та дезінфікуючі засоби.

Відповідно до планів -  графіків проводились навчання та перевірки знань 
з охорони праці робітників ремонтно-будівельної та аварійної груп навчально- 
виробничої майстерні, водіїв та сторожів.

Протягом 2014 року отримала подальшу реалізацію Програма 
енергозбереження в університеті, а також реалізовувались заходи зі зменшення 
обсягів використання природного газу, теплопостачання, електро- та 
водопостачання. Зокрема, для зменшення витрат газу встановлено електричні 
бойлери в душових студентських гуртожитків, роздягальнях спортивних залів, 
в їдальнях та буфетах. Встановлено електричні котли в приміщенні будівельної 
групи, цехах з виготовлення вікон з ПВХ та меблів, утеплено зовнішні укоси 
вікон з ПВХ (університетом здійснено 100% заміну дерев’яних вікон) тощо. 
Ведеться щодобовий аналіз витрат природного газу на опалення будівель 
навчальних корпусів та студентських гуртожитків тощо.
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Фінансово-економічна діяльність університету
Питання зміцнення фінансового становища університету постійно 

перебуває в центрі уваги керівництва.
За звітний період ректором забезпечено виконання кошторису видатків та 

дотримання штатного розпису університету.
У 2014 році бюджет основної діяльності університету склав -  42646370 грн.
Профінансовано бюджетних коштів з основної діяльності -  42646370 грн., 

згідно з показниками: зарплату профінансовано - 100%; нарахування на зарплату - 
100%; стипендія -100%; комунальні послуги - 100%.

Одним із важливих етапів виконання бюджету минулого року - це надання- 
матеріальної допомоги на оздоровлення співробітникам у розмірі 100%. Загальна 
сума виплат склала -  1022048 грн.

Студентам також надавалась матеріальна допомога та премії.
На утримання університету у 2014 році крім бюджетних асигнувань 

використовувалися кошти спеціального фонду, що надійшли у якості оплати 
вартості навчання -  12554166 грн., кошти що надійшли від господарської 
діяльності (готель, громадське харчування, реалізація сільськогосподарської 
продукції, гуртожиток) -  6763590 грн.

Заборгованості за звітний рік університет перед співробітниками із 
заробітної плати та студентами зі стипендії немає.

Звіт схвалено конференцією 
трудового колективу Миколаївського НАУ 

від 22 грудня 2014 року, протокол № З


