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ректора Миколаївського національного аграрного університету  

Шебаніна В.С. про виконання умов контракту за 2017 рік 

 

На виконання умов Контракту в 2017 році ректор постійно здійснював 

керівництво закладом вищої освіти, організовував освітньо-виховну, науково-

дослідну, виробничо-господарську, міжнародну, фінансово-економічну 

діяльність та соціальний захист співробітників та здобувачів вищої освіти 

відповідно до вимог Статуту Миколаївського національного аграрного 

університету та чинного законодавства. 

 

Підготовка кадрів та дотримання планів і правил 

прийому здобувачів вищої освіти  

За звітний період оперативно вирішувалися нагальні проблеми з 

підготовки висококваліфікованих кадрів, а також здійснювалась 

профорієнтаційна робота серед молоді. 

Вивчено стан кадрового забезпечення як агропромислових, так і інших 

формувань південного регіону фахівцями та визначено фактичну і 

прогнозовану потребу в підготовці кадрів за всіма освітньо-кваліфікаційними 

рівнями та освітніми ступенями в розрізі 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 

районах області на базі загальноосвітніх шкіл, гімназій і ліцеїв. У 2017 році 

таких філій підготовчих курсів у місті Миколаєві та районах Миколаївської 

області було 18 (у 2016 році – 15), на яких пройшли підготовку і атестацію 327 

слухачів, що на 26 осіб або 8,6 % більше показника минулого року, більшість із 

яких стали здобувачами вищої освіти в університеті.  

За період прийому документів від вступників до університету на денну 

форму навчання за освітнім ступенем «Бакалавр» на основі повної загальної 

середньої освіти надійшло 1856 заяв, що менше порівняно з 2016 роком на 

19,4% (або 446 заяв). 

Конкурс заяв вступників на денну форму навчання на основі повної 

загальної середньої освіти у 2017 році в середньому склав 8,7 осіб на місце. 

Зокрема, за спеціальностями:  

- Фінанси, банківська справа та страхування – 58,0 осіб на місце; 

- Економіка – 49,5 осіб на місце; 

- Біотехнології та біоінженерія – 39,7 осіб на місце; 

- Облік і оподаткування – 27,4 осіб на місце; 

- Харчові технології – 15,0 осіб на місце; 

- Агрономія – 5,5 особи на місце; 

- Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка – 4,1 особи на 

місце; 



 2 

- Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва – 3,2  

особи на місце; 

- Агроінженерія – 2,6 особи на місце. 

На спеціальності «Публічне управління та адміністрування», 

«Менеджмент», «Геодезія та землеустрій» за результатами широкого конкурсу 

не було виділено жодного місця за державним замовленням. 

У звітному році до університету на денну форму навчання було 

зараховано на основі повної загальної середньої освіти – 452 особи, на основі 

ОКР «Молодший спеціаліст» – 149 осіб. Загальна кількість зарахованих на ОС  

«Бакалавр» за денною формою навчання склала 601 особу, що більше 

порівняно з 2016 роком – на 0,3% (або 2 особи). Загальна кількість зарахованих 

на ОС «Магістр» за денною формою навчання склала 358 осіб, що менше 

порівняно із загальною кількістю зарахованих на ОКР «Спеціаліст» та 

ОС «Магістр» у 2016 році – на 4,5% (або 17 осіб). 

Відповідно до алгоритму адресного розміщення державного замовлення 

на 1  курс університету на основі повної загальної середньої освіти за 

державним замовленням було зараховано 213 осіб, що більше порівняно із 

державним замовленням на ОС «Бакалавр» (на основі ПЗСО) 2016 року на 

41 особу. Збільшення вдалося досягнути за рахунок механізму переведення на 

вакантні місця державного замовлення та запиту до МОН на виділення 

додаткових місць для осіб, які користуються спеціальними правами (27  осіб 

переведено на вакантні місця та для 6 осіб виділено додаткові місця). 

Зарахування до університету на денну форму навчання за освітнім 

ступенем «Бакалавр» на основі повної загальної середньої освіти 

здійснювалося з урахуванням результатів сертифікату ЗНО. Два вступника 

складали вступні іспити в університеті відповідно до п. 3. розділу ІІ Правил 

прийому до Миколаївського НАУ. 

За період прийому документів до університету на заочну форму навчання 

за освітнім ступенем «Бакалавр» було отримано 341 заяву від вступників, в 

тому числі на основі повної загальної середньої освіти – 121 заяву. У звітному 

році до університету на заочну форму навчання було зараховано на основі 

повної загальної середньої освіти – 55 осіб, на основі ОКР «Молодший 

спеціаліст» – 198 осіб. Загальна кількість зарахованих на ОС «Бакалавр» за 

заочною формою навчання склала 253 осіб, що менше порівняно з минулим 

роком – на 8,7% або 24 особи. 

Загальна кількість зарахованих на ОС «Магістр» за заочною формою 

навчання склала 330 осіб, що менше порівняно із загальною кількістю 

зарахованих на ОКР «Спеціаліст» та ОС «Магістр» у 2016 році – на 5,7% або 20 

осіб. 

Таким чином, в цілому за підсумками вступної кампанії 2017 року 

загальна кількість зарахованих за денною та заочною формою навчання 

становила 1542 особи (у 2016 р. – 1601 особа), з них – 559 осіб за державним 

замовленням (у 2016 р. – 707 осіб) та 983 особи за кошти фізичних та 

юридичних осіб (у 2016 р. – 894 особи). 
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Професійна і практична підготовка здобувачів вищої освіти 

У звітному році університетом послідовно здійснювалась стратегія 

підготовки кадрів за світовими освітніми технологіями в контексті положень 

Болонської декларації. Науково-педагогічними працівниками університету 

постійно проводиться робота по методичному удосконаленню організаційних 

форм Європейської кредитно-трансферної системи. Остання сприяє всебічному 

розвитку здобувачів вищої освіти, підвищенню успішності, формуванню їх 

професійної позиції. В контексті реалізації Європейської кредитно-трансферної 

системи в Миколаївському національному аграрному університеті 

результативними виявилися: 

 інтенсифікація освітнього процесу та підвищення якості підготовки 

фахівців; 

 систематичність засвоєння навчального матеріалу; 

 встановлення зворотного зв'язку з кожним здобувачем вищої освіти на 

визначених етапах навчання; 

 контроль та своєчасне коригування освітньо-виховного процесу; 

 підвищення мотивації учасників освітньо-виховного процесу; 

 психологічне розвантаження здобувачів вищої освіти в кінці семестру; 

 підвищення відповідальності здобувачів вищої освіти за результати 

освітньої діяльності; 

 максимальне забезпечення потреб особи у виборі освітнього рівня та 

кваліфікації; 

 підвищення рівня адаптації особи до зміни вимог ринку праці тощо. 

В організації освітнього 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 здобувачі вищої освіти 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 

2017 році ставився на двох проблемах: реалізація положення про ступеневу 

освіту та поліпшення умов навчання і проживання здобувачів вищої освіти 

коледжів шляхом покращення й розширення їхньої матеріально-технічної бази.  

У звітному періоді продовжилась співпраця коледжів із факультетами 

університету щодо удосконалення ступеневої освіти. Здобувачі вищої освіти 

коледжів навчаються за інтегрованими навчальними планами з більшості 

спеціальностей, що дає їм можливість вступати до університету за скороченим 
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терміном навчання. Загалом, у звітному році в порівнянні з попереднім, дещо 

покращився якісний показник рівня співпраці дирекції коледжів з деканатами в 

питанні залучення випускників коледжів до університету на денну та заочну 

форми навчання. Як свідчать результати вступної кампанії, найбільше 

випускників, а саме 144 особи вступило з Технолого-економічного коледжу  

університету, з Вознесенського коледжу – 35 осіб, з Новобузького – 35 осіб, з 

Мигійського коледжу 26 осіб. 

Станом на грудень 2017 р. відповідно до плану з ліцензування та 

акредитації університету та його структурних підрозділів була пройдена 

первина акредитація освітньо-професійної програми за магістерським рівнем 

спеціальності 072 «Фінанси, банківська справа та страхування».  

Підготовлені справи з первинної акредитації спеціальності 6.030502 

«Економічна кібернетика» освітнього ступеню «Бакалавр», а також ліцензійні 

справи зі спеціальностей 152 «Метрологія та інформаційно-вимірювальна 

техніка» (першого (бакалаврського) рівня вищої освіти), 212 «Ветеринарна 

гігієна, санітарія і експертиза» (другого (магістерського) рівня вищої освіти), 

162 «Біотехнології та біоінженерія» (другого (магістерського) рівня вищої 

освіти). 

Крім того, відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України за № 

1432 від 30.10.2017 р. «Про визнання освітніх програм другого 

(магістерського) рівня вищої освіти такими, що акредитовані на підставі 

чинних сертифікатів про акредитацію спеціальностей» на перше півріччя 2018 

року заплановано акредитацію всіх 9 освітніх програм за другим магістерським 

рівнем відповідно до ліцензії університету.  

 

Виховна робота 

Нове суспільство висуває нові вимоги перед вищою освітою. Тільки 

активні форми інноваційного виховання створюють умови для ефективного 

нагромадження кожним здобувачем вищої освіти особистого досвіду, 

самостійного усвідомлення ним загальнолюдських цінностей, дозволяють йому 

проявити ініціативу, творчість, самостійність у процесі активної особистісно 

значущої діяльності, стимулюють його до природного самовираження та 

самореалізації. 

Виховна робота в університеті є диференційованою, адаптованою до 

місцевих умов, історично-культурних надбань і традицій регіону та вікових 

особливостей молоді. Університет професійно готує не тільки дипломованих 

спеціалістів, а й виховує всебічно розвинену, творчу особистість, патріота 

України. 

За звітний період колектив університету провів більше 60 благочинних 

заходів, з-поміж яких: вітання мешканців Міського притулку для громадян 

похилого віку та інвалідів із Днем народження їхнього закладу; відвідування 

ветеранів Заводського району Миколаєва, підопічних Служби соціальної 

реабілітації дітей-інвалідів; проведення благодійної акції «Святий Миколай - 

дітям», метою якої був збір коштів на придбання подарунків на Новий рік 
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вихованцям Привільнянської школи-інтернату та дитячого будинку «Сонечко», 

яких наша молодь щотижня відвідує, даруючи їм свою увагу й забезпечуючи їх 

необхідними гігієнічними засобами, іграшками та солодощами. 

У звітному році в університеті продовжувалась акція зі збору теплих 

речей для дітей-переселенців із Луганської та Донецької областей. Також для 

дітей-переселенців було закуплено речі на кошти, які були зібрані під час 

проведення благодійної акції «Естафета єднання». Проводились благодійні 

акції для збору коштів мешканцям Авдіївки Донецької області.  

Крім того, здобувачі вищої освіти та науково-педагогічні працівники 

університету постійно надавали як моральну так і матеріальну підтримку 

нашим військовим. Так, постійно проводились концертні програми та зустрічі з 

військовослужбовцями 36 бригади морської піхоти та бійцями 79-ої окремої 

десантно-штурмової бригади; було зібрано та передано волонтерам кошти, ліки 

та засоби гігієни для учасників АТО.  

Як результат активної участі здобувачів вищої освіти університету у 

волонтерському русі: 

- 19 представників університету - учасників Школи волонтерів було 

нагороджено при проведенні ІV обласного фестивалю волонтерів «Добрі 

серця»; 

- громадську організацію «Творити добро», за вагомий внесок у розвиток 

волонтерського руху, вп’яте поспіль визнано переможцем в обласному 

конкурсі «Волонтер року» в галузі освіта та виховання. 

Загалом з початку 2017 року організовано та проведено більше 120 

виховних культурно-масових заходів, з-поміж яких: традиційні святкові 

загальноуніверситетські заходи, заходи профорієнтаційного характеру, виїзні 

концерти, спортивні змагання, семінари, тренінги, конкурсні програми тощо.  

Гідно представив себе творчий колектив університету на 

всеукраїнському та міжнародному рівнях. 

Так, здобувачі вищої освіти університету стали переможцями в Третьому 

відкритому міжнародному фестивалі-конкурсі театру та мистецтва слова; 

Всеукраїнському конкурсі «Кубок Східної України» (п’ять перших місць); 

регіональному етапі Всеукраїнського конкурсу молоді «Студент року»; 

обласному конкурсі хореографічних колективів «Перлина Прибужжя»; 

обласному конкурсі «Pro-движение» серед ЗВО області тощо.  

Здобувачі вищої освіти університету стали переможцями в 

Міжнародному мовно-літературному конкурсі учнівської та студентської 

молоді імені Шевченко та Міжнародному конкурсі з української мови імені 

Петра Яцика. 

Команда КВН «Агранавти» стала переможцем у ХІІ фестивалі аграрної 

ліги та розіграші Кубка КВН серед ВНЗ. 

У звітному році відбувся захист звання «народний» студентським 

театром «М.А.С.К.А.» та здобуття цього високого звання театром естради 

«Агранавти». На сьогодні в університеті вже шість творчих студентських 

колективів мають в назві слово «народний» (жоден регіональний ЗВО, навіть 
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спеціалізований не має таких результатів), що є черговим підтвердженням 

належного різностороннього розвитку та талановитості здобувачів вищої 

освіти університету! 

Задля сприяння розвитку творчої особистості у квітні звітного року в 

університеті було проведено університетський та обласний етап 

Всеукраїнського фестивалю художньої творчості «Софіївські зорі» у всіх 

жанрах. 

У звітному періоді на базі університету для психологів ВНЗ України було 

проведено Всеукраїнський науково-практичний семінар «Актуальні питання 

надання психологічної допомоги учасникам освітнього процесу в умовах 

ВНЗ». Надважливість даних заходів при роботі з молоддю безумовна в 

контексті неконтрольованого розвитку так званих «груп смерті» в соціальних 

мережах Інтернету. 

У звітному році чотирнадцять здобувачів вищої освіти університету 

стали стипендіатами Президента України (2), Верховної Ради України (2), 

Грушевського (1), голови облдержадміністрації та обласної ради (1) та міського 

голови (8).  

У стінах університету відбулися святкові концерти до Дня знань, Дня 

міста, Дня працівників освіти, Дня студента, на яких було представлено 

величезний творчий потенціал студентської молоді.  

До Дня сміху відбулася гра за Кубок ректора з КВН. Особливо яскравим 

був цьогорічний концерт до Дня працівників сільського господарства, на якому 

відбулося традиційне відзначення номінантів серед здобувачів вищої освіти та 

працівників університету. За ініціативою органів студентського 

самоврядування було проведено яскравий захід «Презентація талантів 

здобувачів вищої освіти І курсів».  

У вересні 2017 року вперше Миколаївський національний аграрний 

університет гостинно прийняв учнівських лідерів міста Миколаєва та 

Миколаївської області. До університету завітали учнівські президенти та 

відмінники навчання зі всієї Миколаївщини. На гостей очікувала насичена 

розважальна програма – концерти, тренінги, спортивні змагання, флешмоб, 

фотосесії, прогулянки та екскурсії містом. 

В університеті успішно функціонує 14 спортивних секцій де займається 

більше 240 осіб. Здобувачі вищої освіти Миколаївського НАУ є чемпіонами 

світу, чемпіонами України та входять до складу збірних команд України з 

пауерліфтингу та бадмінтону: 

- Кучер Анастасія – майстер спорту з бадмінтону, у жовтні 2017 року 

стала чемпіонкою України у командних змаганнях і в особистій першості;  

- Тищенко Микола – кандидат у майстри спорту з легкої атлетики, став 

переможцем Чемпіонату Миколаївської області зі стрибків у висоту; 

- Карагодін Дмитро – кандидат у майстри спорту з кікбоксінгу, став 

переможцем Чемпіонату Миколаївської області з кікбоксінгу; 
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- Ніколаєв Дмитро – майстер спорту з пауерліфтингу, став срібним 

призером Чемпіонату Європи у листопаді 2017р. у м. Києві; став переможцем 

Чемпіонату Миколаївської області з пауерліфтингу у вересні 2017 року; 

- Радько Владислав – виконав норматив майстра спорту України з 

гирьового спорту, листопад 2017 року;  

- Манзюк Дмитро – виконав норматив майстра спорту України з 

пауерліфтингу, листопад 2017 року; посів І місце на змаганнях Кубка 

Миколаєва, м. Миколаїв, вересень 2017року; 

- Паламарчук Максим – кандидат у майстри спорту з боксу, посів І місце 

на Відкритому чемпіонаті м. Миколаєва серед юнаків у вересні 2017 року; 

посів І місце на Кубку Миколаївської області зі змішаних єдиноборств у жовтні 

2017 року;  

- Колбягін Віталій – майстер спорту України, посів ІІ місце на Чемпіонаті 

України з академічного веслування, м. Київ, серпень 2017 року; 

- Господинич Микита у складі збірної команди Миколаївського НАУ, 

посів ІІ місце у змаганнях Студентської баскетбольної ліги м. Миколаєва; 

- Салюк Дар’я, Вороніна Вікторія, Яковлєва Анна – кандидати у майстри 

спорту з волейболу, стали чемпіонками України першої ліги у складі збірної 

команди Миколаївської області. 

У звітному році в університеті проводились спортивні змагання із 

футболу на ІІ Кубок ректора; Всеукраїнська спартакіада «Здоров’я» серед 

науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних ЗВО; змагання з 

волейболу на Кубок Міністерства аграрної політики та продовольства України; 

змагання із волейболу серед збірних команд учнів загальноосвітніх шкіл 

Миколаївської області тощо. 

Крім того, лише з початку 2017-2018 навчального року команда 

Миколаївського НАУ з гирьового спорту стала переможцем Кубку міста 

Миколаєва, а з бадмінтону - срібним призером ХХVІ Обласних спортивних 

ігор серед студентів закладів вищої освіти.  

В усіх моделях виховної роботи Миколаївського НАУ слід підкреслити 

важливість співпраці органів студентського самоврядування та керівництва 

університету. Впродовж звітного періоду щомісяця відбувалися зустрічі 

ректора із студентською колегією, на яких було розглянуто низку питань 

освітнього та виховного процесу в університеті. 

Здобувачі вищої освіти університету мають постійну можливість 

прослухати лекції та поспілкуватися із представниками обласного управління 

Національної поліції та Національної служби посередництва і примирення, 

представниками Миколаївського обласного військового комісаріату, 

представниками управління боротьби з незаконним обігом наркотиків тощо. 

Продовжує активну діяльність Миколаївська обласна громадська 

організація «Творити добро», беручи участь у конкурсах грантів різної 

спрямованості.  

Отже, в університеті створено усі умови для духовно-морального й 

культурного розвитку, громадянського становлення, збагачення особистого та 
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професійного досвіду, вирішення суспільних проблем, а також умови сприяння 

самореалізації здобувачів вищої освіти, формування їх корпоративної 

культури. 

Науково-дослідна робота 

Науково-дослідна робота ведеться в оснащених сучасним обладнанням 

аудиторіях та наукових лабораторіях, навчально-науково-практичному центрі 

університету, а також у передових господарствах регіону. 

У звітному періоді 24 здобувачі вищої освіти університету стали 

переможцями ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

природничих, технічних та гуманітарних наук, а 30 – переможцями ІІ етапу 

Всеукраїнських студентських олімпіад.  

За цим, надзвичайно важливим для рейтингів показником (54 

переможця), університет посідає друге місце серед аграрних ЗВО (до цього 5 

років поспіль посідав перше) та вже шостий рік поспіль займає перше місце 

серед вищих навчальних закладів Миколаївщини.  

У поточному навчальному році університет обрано базовим з проведення 

ІІ туру Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт зі спеціалізації 

«Страхування» та зі спеціальності «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва», а також ІІ етапу Всеукраїнської студентської 

олімпіади за трьома дисциплінами та за спеціальністю «Агрономія». 

У щорічному обласному конкурсі наукових робіт молодих вчених 

Миколаївської області з 13 переможців – 6 молодих науковців університету (по 

4 переможця в 2016 та 2015 роках). 

В заключному етапі огляду-конкурсу на кращий структурний підрозділ 

«Дослідне поле» серед аграрних ЗВО за п’ять років, в якому взяли участь 17 

аграрних вищих навчальних закладів університет посів перше місце.   

Обсяг фінансування науково-дослідних робіт за 2017 р. склав по 

держбюджету – 1 млн 10,9 тис. грн (з урахуванням додаткового фінансування 

отриманого у листопаді поточного року). 

Станом на грудень звітного року від університету зареєстровано 27 

ініціативних тем, серед них: технологічним факультетом – 8, факультетом 

менеджменту – 8, обліково-фінансовим факультетом – 5, факультетом 

агротехнологій – 5, інженерно-енергетичним факультетом – 1. 

У звітному періоді електронне наукове видання університету «Modern 

economics» включено до Переліку наукових фахових видань України 

(економічні науки), а Вісник аграрної науки Причорномор’я зареєстровано у 

шести міжнародних наукометричних базах, зокрема в Index Copernicus. 

У звітному періоді університетом отримано Свідоцтво про внесення до 

Державного реєстру наукових установ, яким надається підтримка держави 

терміном дії на 3 роки. 

У 2017 році за результатами наукових досліджень вчених університету 

опубліковано 10 наукових праць у періодичних виданнях, які включено до 

наукометричної бази Scopus.  

У звітному періоді тісна співпраця з вітчизняними та зарубіжними 
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селекційними центрами дала можливість закласти 8 демонстраційних полів і 

полігонів, зокрема, 168 сортів зернових колосових культур усіх селекційних 

центрів України, 68 сучасних гібридів соняшнику, 78 сортів і гібридів 

кукурудзи. Окрім того, закладено 3 демонстраційні полігони з випробування 

біологічних препаратів німецької компанії «Хумінтех» та компанії «БТУ 

Центр», мікропрепаратів торгового дому «Кесон», ТОВ «Український аграрний 

ресурс». 

Впровадження сучасних технологій в зерновиробництво дало можливість 

отримати університету урожайність озимих зернових культур у 2017 році вищу, 

ніж в середньому за показниками Миколаївської області в цілому. 

У травні звітного року відбувся традиційний День поля з технології 

вирощування зернових колосових культур. В заході взяли участь заступник 

Міністра аграрної політики та продовольства України О.В. Ковальова, 

Президент НААНУ Я.М. Гадзало, керівники області, провідні селекціонери та 

вчені з Києва, Харкова, Одеси, Херсона, Миронівки тощо. Учасники Дня поля, 

а це більше 300 осіб, мали можливість ознайомитися із сучасними 

селекційними досягненнями. Свою техніку та новітні розробки 

продемонстрували компанія «Лозівські машини», чеська компанія «Зеттер», 

італійська компанія «Гаспардо», компанії «БТУ Центр», «Ерідон», «Хумінтех», 

«Український аграрний ресурс» та інші.  

Після огляду демонстраційного поля, учасники заходу взяли участь у 

Міжнародній науково-практичній конференції «Історія і сучасність аграрної 

освіти і науки», присвяченої пам’яті Михайла Ліванова. У рамках конференції, 

за участю Міністра освіти і науки Гриневич Л.М., підписано Меморандум про 

створення Навчально-науково-виробничого консорціуму «Південний» 

аграрних закладів вищої освіти, науково-дослідних установ та виробничих 

підприємств Миколаївської та Херсонської областей. 

Під урожай 2018 року на полях ННПЦ університету закладено 

демонстраційне поле зернових колосових культур – це 182 сорти усіх 

селекційних центрів України та Німеччини (більше 20 сортів німецької 

селекції). Тому, можна упевнено стверджувати, що традиційний День поля з 

технології вирощування зернових колосових культур у 2018 році носитиме 

міжнародний формат. 

За підтримки компанії «Монсанто» у 2017 році продовжено реалізацію 

інноваційного проекту з вирощування насіння гібридної кукурудзи на площі 

277 га. 

В рамках міжнародної програми «Агрополігон-2017» новітні сорти і 

гібриди кукурудзи вітчизняної та зарубіжної селекції пройшли випробування 

на дослідних полях Мигійського коледжу за умов природного зволоження та на 

краплинному зрошенні Навчально-науково практичного центру університету. 

Проведені дослідження отримали високу оцінку Київської міжнародної 

виставки «Контрактовий ярмарок». 

Крім того, вперше в умовах півдня України спільно з компанією 

«Патріот» закладено досліди з розробки сучасних технологій вирощування 
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часнику на краплинному зрошенні. 

В листопаді звітного року на базі Навчально-науково-практичного центру 

Миколаївського НАУ проведено конкурс професійної майстерності «Кращий 

орач університету» серед здобувачів вищої освіти факультету агротехнологій, 

інженерно-енергетичного факультету, Технолого-економічного, Новобузького 

та Мигійського коледжів. Переможців конкурсу було відзначено грошовими 

винагородами та заохочуваними подарунками.  

Загалом, за звітний період, ректоратом вжиті заходи щодо суттєвого 

збільшення фінансування науково-дослідних робіт в умовах Навчально-

науково-практичного центру Миколаївського НАУ. Це дало можливість 

зміцнити матеріально-технічну базу, закупити сучасну техніку вартістю понад 

3 млн грн. Окрім того, за програмою кластера «Агротехніка» отримано 

ґрунтообробної техніки на суму 800  тис.грн. Науковим парком 

«Агроперспектива» за 2017 рік профінансовано наукові дослідження та 

впровадження їх у виробництво на суму більше 2,3 млн грн.  

До Міністерства освіти і науки України направлено 2 проекти 

прикладних наукових досліджень, які отримали найбільшу кількість балів, для 

участі у ІІ етапі конкурсного відбору наукових проектів виконання яких 

розпочнеться у 2018 році за рахунок коштів державного бюджету. 

Фінансування на рік кожного проекту складає біля 500 тис.грн.  

У 2017 році вченими університету розроблено інноваційно-інвестиційний 

проект «Інтеграція освіти, науки і виробництва – інноваційна модель 

регіонального розвитку» у рамках участі у конкурсному відборі проектів 

регіонального розвитку Міністерства регіонального розвитку, будівництва та 

житлово-комунального господарства, які можуть реалізовуватися за рахунок 

коштів державного бюджету, отриманих від Європейського Союзу, відповідно 

до завдань Державної стратегії регіонального розвитку на період до 2020 року 

«Розвиток науково-інноваційного співробітництва державного та недержавного 

сектору науки, вищих навчальних закладів з реальним сектором економіки» за 

програмою «Розвиток інноваційної економіки та інвестицій». Проект схвалено 

Міністерством освіти і науки та направлено для участі у ІІ етапі конкурсного 

відбору до Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-

комунального господарства. Загальна вартість проекту  - 4 млн 610 тис.грн. 

На демонстраційних полях університету станом на 07 грудня звітного 

року пройшли виробничу практику та заклали досліди майже 500 (а за 5 років – 

більше 1900) здобувачів вищої освіти університету. На науково-виробничій 

базі Навчально-науково-практичного центру Миколаївського НАУ 

виконуються дослідження за тематикою двох докторських та семи 

кандидатських дисертацій. 

Надзвичайно важливим залишається питання участі, та головне, місця 

університету, у визнаних всеукраїнських та міжнародних освітніх рейтингах. 

Так, у поточному році наш університет посів 87 (у 2016 році -  104; в 2015 році 

- 94) місце в Консолідованому рейтингу серед 288 ВНЗ України 3-4 рівнів 

акредитації. Вказане місце в даному рейтингу дозволило посісти друге місце 
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серед ВНЗ Миколаївщини, а також четверте місце серед аграрних ВНЗ 

України.  

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. 

У 2017 році основними формами міжнародної діяльності університету 

були проведення міжнародних конференцій та семінарів; стажування науково-

педагогічних працівників; стажування здобувачів вищої освіти та проходження 

ними виробничої практики за кордоном тощо. 

Пріоритетні напрямки міжнародної діяльності:  

 реалізація основних ідей і вимог Болонської декларації щодо 

побудови європейської зони вищої освіти як ключового напрямку розвитку 

мобільності громадян з можливістю працевлаштування, формування та 

зміцнення інтелектуального, культурного, соціального і науково-технічного 

потенціалу;  

 встановлення контактів із зарубіжними освітньо - науковими 

організаціями, закладами вищої освіти, науково-дослідними установами;  

 організація академічних обмінів викладачами, науковцями, 

здобувачами вищої освіти;  

 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; 

 організація практики та стажування здобувачів вищої освіти за 

кордоном спільно з навчальним відділом університету. 

Оновлено договори про співпрацю із зарубіжними ЗВО, зокрема: 

Аджарським університетом (Грузія); Університетом Віго (Іспанія), Альпен-

Адріа (Австрія), Коледжем аграрних наук університету Айови (США), 

Опольським університетом (Ополе, Польща), Університетом суспільних наук 

(Лодзь, Польща), Вищою школою бізнесу в Дамброві Горніце (Польща), 

Андіжанським аграрним університетом (Андіжан, Узбекистан). 

Також, в процесі співпраці з університетом Вайєнштефан-Тріздорф 

здобувачі вищої освіти отримали можливість проходити профільну практику на 

підприємствах аграрного сектору Німеччини протягом 4 місяців, з яких один 

місяць - теоретичний курс. Після проходження практики, здобувачі вищої 

освіти мають можливість продовжити навчання на магістерському курсі 
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зазначеного університету та отримати подвійний диплом за спеціальністю 

«Аграрний менеджмент». В рамках співпраці за даним проектом, до іноземного 

ЗВО було направлено два представники університету, для участі в тренінгах та 

підвищення кваліфікації. В подальшому, після розробки графіків освітнього 

процесу і навчальних планів та сертифікації курсу Міжнародного аграрного 

менеджменту Європейською комісією ліцензування АКВІН, між університетом 

Вайенштефан-Тріздорф і Миколаївським НАУ планується започаткувати 

програму подвійних дипломів.  

У червні 2017 року між Миколаївським НАУ та Вищою школою бізнесу в 

Домброві Гурнічій (Польща) укладено договір про співпрацю, в рамках якої 

заплановано реалізацію Міжнародного освітнього проекту «Подвійний 

європейський диплом».  

У процесі перемовин з генеральним консулом Румунії в Україні Емілем 

Рапчею досягнуто попередню домовленість щодо сприяння започаткуванню 

партнерських відносин і підписання договорів про співпрацю з Ветеринарним 

університетом в Тімішоарі і Університетом аграрних наук Іона Іонеску де ла 

Брад в Ясах (Румунія). 

Для підвищення професійного рівня науково-педагогічних працівників 

університету, отримання міжнародного досвіду у сфері аграрної освіти, 

запроваджено наступні програми: 

 Двотижнева програма Міжнародного тренінгового центру МАШАВ, 

Ізраїль, для фахівців аграрного сектору;  

 FEP - програма обмінів Департаменту сільського господарства США для 

науково-педагогічних працівників економічних дисциплін у ВЗО США 

протягом 6 місяців з наданням стипендії. 

Всього, для здобувачів вищої освіти та науково-педагогічних працівників 

університету виділено 16 програм, інформацію про які розміщено на сайті 

університету: 

 Стипендія Фонду стипендій Австрійської Республіки; 

 Програми ім. Лейна Кірклaнда для проведення наукових досліджень в 

університетах США; 

 Стипендії імені Фулбрайта для проведення наукових досліджень в 

університетах США; 

 Програми академічного та професійного обміну ім. Гамфрі в 

університетах США; 

 Наукові стипендії для аспірантів та молодих науковців від Німецької 

служби академічних обмінів; 

 Програма стипендій Чівнінг для післядипломного навчання в 

університетах Великобританії; 

 Програма Європейського університету Віадріна (Німеччина); 

 Національна стипендіальна програма Словацької Республіки; 

 Програма Erasmus Mundus; 

 Однорічна стипендійна міжнародна програма Вільної землі Баварія; 
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 Програма стипендій ISFRADA для магістрів (Франція); 

 Стипендії Уряду Фінляндії; 

 Аспірантура у науково-дослідному інституті ім. Вейцмана (Ізраїль); 

 Стипендіальна програма INTERNATIONAL Phd PROGRAM (Німеччина); 

 Стипендія Коперника в університетах Берліну та Мюнхена (Німеччина); 

 Програма DAAD/OSI (Open Society Institute) для аспірантів (Німеччина). 

Загалом, у звітному році за кордоном для участі в різноманітних 

наукових заходах, включаючи конференції, семінари та підвищення 

кваліфікації, перебувало 11 науково-педагогічних працівників університету.  

На базі Інтернет-платформи iversity (Німеччина) функціонує масовий 

онлайновий відкритий курс дистанційного навчання «Менеджмент 

альтернативних палив», розроблений науково-педагогічними працівниками 

інженерно-енергетичного факультету університету. 

В рамках створення курсів дистанційного навчання продовжується тісна 

співпраця з провідними зарубіжними науковцями: професором Яцеком 

Скудлярскі (Варшавський аграрний університет, Польща); доктором  

Субраманьяном (Технічний національний інститут, Індія), Ральфом 

Шлаудерером (університет Вайнштефан-Тріздорф, Німеччина). 

Факультетом агротехнологій університету продовжується спільна робота 

з Університетом Лінкольн-Небраска зі створення курсу «Мікробіологія та 

ГМО» та розробки веб-сайту для дистанційного навчання. 

В рамках грантового проекту «Розвиток потенціалу мобільності для 

здобувачів вищої освіти ЗВО в країнах-партнерах» (Мілетус) у 2017 році взято 

участь в двох конференціях за участю членів консорціуму. На сьогодні, 

університетом вже виконано ряд зобов’язань за проектом: проведено ряд 

анкетувань та відбір викладачів для участі в тренінгу з методології викладання; 

створено веб-сайт проекту та визначено техспецифікацію обладнання, 

необхідного для технічної підтримки віртуальної мобільності здобувачів вищої 

освіти університету (а це більш ніж 19 тис.евро). 

Подано дві проектні пропозиції на участь у конкурсі спільних 

українсько-латвійських і українсько-молдавських науково-дослідних проектів, 

проектні заявки для участі в конкурсі проектів Євросоюзу – Еразмус плюс і 

Еразмус у 2017 році, а також заявку на участь в грантовому проекті Центру 

фундаментальних досліджень (США). Партнером в даному проекті виступає 

університет Оберну (США). 

У звітному періоді Центром проведено роботу з розширення баз 

проходження здобувачами вищої освіти університету виробничої практики за 

кордоном. Оновлено договори з 2 операторами, які займаються організацією 

профільної практики в США, Данії, Швейцарії, Швеції, Німеччині, Норвегії, 

Голландії, Франції. Зокрема, у звітному році для проходження практики за 

кордоном виїхало 276 здобувачів вищої освіти, що в порівнянні з попереднім 

роком більше на 30%. Все це дозволить здобувачам вищої освіти ознайомитись 

з передовим закордонними аграрними технологіями та застосовувати їх на 
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практиці по поверненні на Батьківщину. 

Суттєвим моментом у вдосконаленні мовної підготовки є викладання 

освітніх дисциплін іноземною мовою. Так, у 10 академічних групах 

університету - на факультеті менеджменту, обліково-фінансовому факультеті та 

інженерно-енергетичному факультеті здійснюється викладання освітніх 

дисциплін англійською мовою.  

Крім того, в звітному році в університеті продовжено роботу 

безкоштовних курсів з іноземної мови для науково-педагогічних працівників та 

співробітників університету.  

Головним завданням міжнародного відділу університету в новому 

навчальному році є проведення відповідних організаційних робіт із укладення 

контрактів на підготовку іноземних громадян, з тим, щоб вже у 2018-2019 році 

розпочати їх навчання. 

 

Підготовка та підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників університету 

Найважливішою складовою кадрової політики університету є підготовка 

кадрів вищої кваліфікації через ефективне функціонування аспірантури і 

докторантури та поза аспірантурою. 

Так, зараховано на навчання до аспірантури 8 осіб (за планом МОН). 

Навчання в докторантурі закінчило 2 докторанти. Зараховано до докторантури 

дві особи (план виконано).   

У 2017 році науково-педагогічними працівниками університету захищено 

одну докторську та шість кандидатських дисертацій.  

Крім того, у звітному році, як того вимагає Закон України «Про вищу 

освіту», значну роботу було проведено в питанні створення умов для 

проходження підвищення кваліфікації (стажування) науково-педагогічними та 

педагогічними працівниками університету і його структурних підрозділів.  

Загалом, станом на грудень 2017 року 100% науково-педагогічних 

працівників університету підвищили кваліфікацію та пройшли стажування по 

запропонованим факультетом перепідготовки і підвищення кваліфікації 

програмам (відповідно до Плану-графіку підвищення кваліфікації (стажування) 

на 2017 рік). 

 

Трудова, навчальна дисципліна та соціальний захист  

 співробітників і здобувачів вищої освіти  

Стан трудової та освітньої дисципліни в університеті є задовільним. 

Освітній процес здійснюється відповідно до планів і графіка освітнього 

процесу. Ректор забезпечував виконання положень Статуту університету та 

дотримання співробітниками i здобувачами вищої освіти вимог чинного 

освітнього законодавства. 

Відділом кадрів, навчальним відділом, деканатами факультетів 

здійснювався постійний контроль за дотриманням режиму роботи та розпису 

занять.  
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Регулярно проводиться щоденний електронний контроль відвідування 

занять (як результат, у І семестрі 2017-2018 навчального року відвідування 

занять покращилось на 1,6% проти ІІ семестру 2016-2017 навчального року) та 

поточна атестація здобувачів вищої освіти відповідно до вимог освітнього 

процесу.  

У невпинній боротьбі з таким негативним явищем як хабарництво, 

досить ефективно зарекомендувало себе проведення анонімного анкетування 

силами органів студентського самоврядування та Центром соціологічних 

досліджень університету.  

Проводилася робота з соціального захисту співробітників i здобувачів 

вищої освіти. Ректорат університету проявляє особливе піклування про 

студентiв - сирiт, напівсиріт, дітей учасників АТО, осіб, що постраждали від 

Чорнобильського лиха та малозабезпечених здобувачів вищої освіти. Три рази 

на рік їм видавалася грошова допомога. Сироти щомісячно одержують грошову 

допомогу i безкоштовні талони на харчування. Було також організовано 

відпочинок співробітників і здобувачів вищої освіти університету та надано 

можливість санаторного лікування хворим.  

Вартість комплексного обіду в їдальнях та буфетах університету у 

звітному році становила 20 грн. Протягом І семестру 2017-2018 навчального 

року вартість мешкання в гуртожитках університету була незмінною та 

складала 332 грн за один місяць. За результатами постійного (протягом 

звітного періоду) моніторингу органами студентського самоврядування 

вартість харчування, як і вартість мешкання в гуртожитках, для здобувачів 

вищої освіти залишалась найнижчою серед всіх закладів вищої освіти міста 

Миколаєва та півдня України загалом.  

Крім того, в звітному році гуртожитки університету, за умовами 

мешкання, вкотре визнано найкращими серед ЗВО Миколаївщини. Так, за 

результатами Обласного конкурсу «Оселя затишку і тепла» участь в якому 

взяли всі гуртожитки закладів вищої освіти І-ІV рівнів акредитації регіону, 

перемогу здобули: І місце – гуртожиток №1 університету; ІІ місце – 

гуртожиток №2 Технолого-економічного коледжу Миколаївського НАУ; ІІІ 

місце – гуртожиток Новобузького коледжу Миколаївського НАУ. 

З метою сприяння успішному працевлаштуванню молоді в 

Миколаївському національному аграрному університеті створено Центр 

працевлаштування здобувачів вищої освіти та випускників.  

Для ефективної роботи Центру працевлаштування створено банк 

вакансій. Роботодавці та здобувачі вищої освіти мають можливість переглядати 

інформацію в мережі Інтернет, використовуючи ресурси сайту університету. 

Для успішного працевлаштування випускників за фахом в 

Миколаївському національному аграрному університеті реалізуються наступні 

заходи, що спрямовані на підвищення конкурентоспроможності фахівців на 

ринку праці та участі роботодавців  в освітньому процесі: 

- постійний моніторинг працевлаштування випускників, направлених на 

робочі місця згідно з розподілом або тристоронніми угодами за останні роки; 
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- використовуючи можливості Інституту післядипломної освіти та його 

відділів випускники університету додатково отримують 2-3 робочі професії; 

- на сайті університету розміщено електронну анкету здобувача вищої 

освіти для підбору вакансій та забезпечення працевлаштування здобувачів 

вищої освіти і випускників університету;  

- для накопичення банку потенційних роботодавців (підприємств, 

установ і організацій) на сайті університету розміщено електронну анкету 

роботодавця; 

- спільно з Департаментом агропромислового розвитку Миколаївської 

облдержадміністрації, обласним та районними Центрами зайнятості проведено 

ряд заходів з інформування випускників про наявні вакансії; 

- постійно проводяться Ярмарки вакансій для здобувачів вищої освіти 

університету з метою вирішення питань працевлаштування; 

- постійно проводяться семінари для здобувачів вищої освіти випускних 

курсів з питань складання резюме, професійної адаптації, проходження 

співбесіди з роботодавцем тощо. 

Так, з метою співробітництва з питань сприяння працевлаштуванню 

молоді у квітні звітного року в університеті було проведено масовий захід - 

«День кар’єри». Працедавці мали безпосередню можливість проінформувати 

здобувачів вищої освіти про наявні вакансії, програми практик та стажування, 

провести попередню співбесіду або тестування бажаючих обіймати вакантні 

посади, обмінятися контактами, запропонувати адміністрації університету 

можливі напрями подальшої продуктивної співпраці. 

 

Матеріально – технічна база університету 

Програма розвитку та зміцнення матеріально-технічної бази університету 

у 2017 році була спрямована, в першу чергу, на покращення побутових умов 

для навчання, мешкання та відпочинку студентів, роботи науково-педагогічних 

працівників та співробітників університету. В звітному періоді, згідно 

затвердженої програми було проведено ряд робіт, які відповідають сучасним 

технологіям, дизайну, вимогам охорони праці та енергозбереження. 

Так, в головному навчальному корпусі виконано частковий поточний 

ремонт двох аудиторій; проведено поточний ремонт спортивної, тренажерної 

зали та двох роздягалень, буфету; проведено поточний ремонт головного та 

дворового фасаду, роботи з озеленення території; виконані роботи по 

встановленню пам’ятника-стели М.Г. Ліванову. 

В навчальному корпусі № 1 проведено поточний ремонт коридору 

першого поверху; проведено поточний ремонт ауд. 217, 225, 226, деканату 

ТВППТСБ; проведено поточний ремонт санвузлів на 3-му поверсі; проведено 

поточний ремонт коридорів всіх поверхів корпусу; проведено монтаж системи 

каналізації в хімлабораторії. 

В навчальному корпусі № 2 виконано поточний ремонт ауд. 301; 

виконано поточний ремонт коридорів 1-3 поверхів; проведено поточний 

ремонт фасаду корпусу тощо. 
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В навчальному корпусі № 5 проведено поточний ремонт приміщення 

їдальні та роздягальні; виконано малярно - оздоблювальні роботи в коридорі 3-

го поверху та частково в аудиторіях 301, 302. 

В гуртожитку № 1 проведено поточні ремонтні оздоблювальні, 

електромонтажні, сантехнічні роботи в душових, туалетах та коридорах 4-5 

поверхів корпусу гуртожитку. 

В гуртожитку № 2 проведено поточні оздоблювальні, електромонтажні, 

сантехнічні роботи по сходинковому маршу, коридорам та блокам, в 

приміщеннях кухонь та санвузлів; проведено очищення вентиляційних коробів; 

виконано ремонт душових, а саме сантехнічні та малярні роботи тощо.  

У всіх навчальних корпусах університету установлено внутрішню 

систему відео спостереження в коридорах та холах, а також встановлено 

зовнішні камери спостереження на вході в приміщення навчальних корпусів та 

на прилеглих територіях.  

У серпні місяці звітного року по всім навчальним корпусам та 

гуртожитках університету було проведено малярно-оздоблювальні роботи для 

підготовки корпусів до нового навчального року.  

В літній період відремонтовано, обладнано відповідними повіреними 

лічильниками та підготовлено до експлуатації системи газопостачання, 

теплопостачання, водопостачання в гуртожитках та навчальних корпусах.  

Перед початком опалювального сезону були проведені роботи пов’язані з 

опресуванням та технічною ревізією систем опалення на всіх навчальних 

корпусах та гуртожитках. Своєчасно було проведено обстеження, 

налагоджування та програмування котелень, гарячого водопостачання в 

навчальних корпусах та гуртожитках. Опалювальний сезон 2017-2018 

навчального року розпочато вчасно. 

Протягом звітного року отримала подальшу реалізацію в університеті 

Програма енергозбереження, а також реалізовувались заходи зі зменшення 

обсягів використання природного газу, теплопостачання, електро- та 

водопостачання. Постійно ведеться щодобовий аналіз витрат природного газу 

на опалення будівель навчальних корпусів та студентських гуртожитків. 

В університеті протягом звітного року приділялась значна увага техніці 

безпеки праці: 

- організовано щорічний медичний огляд співробітників університету 

зайнятих на роботах із шкідливими чи небезпечними умовами праці; 

- проведено чергову атестацію робочих місць (кухарів) у 2017 році; 

- проводяться інструктажі з питань охорони праці; 

- проведено первинну атестацію робочого місця (тракториста-машиніста 

сільськогосподарського виробництва) в 2017 році; 

- проведено навчання та перевірку знань з питань охорони праці до 

початку опалювального сезону працівників АГЧ, які відповідають за 

електробезпеку, експлуатацію котелень; 

- поповнено аптечки структурних підрозділів медикаментами; 

- з метою створення належних санітарних умов в навчальних корпусах та 
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гуртожитках придбано миючі та дезінфікуючі засоби. 

У вересні місяці Головним управлінням державної служби України з 

надзвичайних ситуацій у Миколаївській обл. була здійснена планова перевірка 

додержання (виконання) вимог нормативно- правових актів та нормативних 

документів у сфері цивільного захисту, пожежної та техногенної безпеки 

гуртожитку №1 та № 2. 

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 2017 році бюджет основної діяльності університету склав –  83828840 грн. 

Профінансовано бюджетних коштів з основної діяльності – 83828840 грн., 

згідно з показниками: зарплату профінансовано - 100%; нарахування на зарплату - 

100%; стипендія -100%; комунальні послуги - 100%. 

Одним із важливих етапів виконання бюджету звітного періоду - це 

надання матеріальної допомоги на оздоровлення співробітникам у розмірі 100%. 

Загальна сума виплат склала – 1692551 грн.  

На утримання університету у 2017 році крім бюджетних асигнувань 

використовувалися кошти спеціального фонду, що надійшли у якості оплати 

вартості навчання – 14978744,44 грн., кошти що надійшли від господарської 

діяльності (готель, громадське харчування, реалізація сільськогосподарської 

продукції, гуртожиток) – 12777370,35 грн. 

Заборгованості за звітний рік університет перед співробітниками із 

заробітної плати та студентами зі стипендії немає. 

Пріоритетним завданням Миколаївського НАУ та його структурних 

підрозділів, на сьогодні та на перспективу, є безумовне виконання Програми 

реалізації Концепції розвитку Миколаївського національного аграрного 

університету на 2016 - 2022 роки, адже це, насамперед, важіль досягнення 

запрограмованого результату - підготовки фахівця-професіонала, культурно-

освіченого та духовного громадянина. 

 

Звіт схвалено конференцією  

трудового колективу Миколаївського НАУ  

від 27 грудня 2017 року, протокол № 1 


