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Відповідно до умов контракту, Статуту університету, ст. 34 Закону 

України «Про вищу освіту» впродовж 2019 року ректор здійснював 

безпосереднє управління діяльністю університету та його структурних 

підрозділів. 

У межах наданих повноважень вирішував поточні та перспективні 

питання діяльності університету, забезпечував стабільність його фінансового 

стану, супроводжував використання і підтримання у відповідному стані 

закріпленого державного майна, охорону праці, дотримання законності і 

правопорядку. 

Забезпечував проведення комплексних заходів щодо неухильного 

дотримання чинного законодавства, виконання нормативно-правових актів 

Міністерства освіти і науки України і рішень колегіальних органів 

університету.  

Відповідно до завдань університету, діючого законодавства, Статуту і 

контракту організовував навчально-виховну, науково-дослідну, міжнародну, 

виробничо-господарську та соціально-побутову діяльність. 

 

1. ПРОВЕДЕННЯ НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНОГО ПРОЦЕСУ НА РІВНІ 
ДЕРЖАВНИХ СТАНДАРТІВ ЯКОСТІ ОСВІТИ 

 

1.1. Підготовка спеціалістів відповідного рівня кваліфікації. 

Ліцензування та акредитація. 

 

У 2019 році планові зобов’язання університету з питань ліцензування та 

акредитації виконані. 

У 2019 році проведено ліцензування  

– започаткування 3 нових спеціальностей за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти, із правом здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства: 

 242 Туризм, ліцензійний обсяг – 160 осіб (з урахуванням строків 

навчання),  (Наказ МОН від 29.05.2019р. № 718-л) 

162 Біотехнології та біоінженерія, ліцензійний обсяг – 140 осіб (з 

урахуванням строків навчання),   (Наказ МОН від 22.08.2019р. № 953-л) 

126 Інформаційні системи та технології, ліцензійний обсяг – 100 осіб (з 

урахуванням строків навчання),   (Наказ МОН від 11.09.2019р. № 957-л) 

– започаткування 3 нових спеціальностей за третім (освітньо-

науковим) рівнем вищої освіти, із правом здійснювати підготовку 

іноземців та осіб без громадянства:: 

101 Екологія, ліцензійний обсяг – 80 осіб (з урахуванням строків 

навчання),   (Наказ МОН від 29.05.2019р. № 718-л) 

202 Захист рослин, ліцензійний обсяг – 80 осіб (з урахуванням строків 

навчання),  (Наказ МОН від 29.05.2019р. № 718-л) 

075 Маркетинг, ліцензійний обсяг – 60 осіб (з урахуванням строків 

навчання),  (Наказ МОН від 23.10.2019р. № 973-л). 
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Здійснено ліцензування - розширення провадження освітньої 

діяльності з метою підготовки іноземців та осіб без громадянства 

 за 19 спеціальностями, за різними рівнями вищої освіти (перший 

(бакалаврський) - 15, другий (магістерський) - 14, третій (освітньо-науковий 

рівень) - 8). 

Проведено акредитаційну експертизу підготовки фахівців за 4 

освітньо-професійними програми за другим (магістерським) рівнем вищої 

освіти: 

- Технології зберігання, консервування та переробки молока, 

спеціальності 181 «Харчові технології»; 

- Технології зберігання, консервування та переробки м'яса, 

спеціальності 181 «Харчові технології»; 

- Технології харчування, спеціальності 181 «Харчові технології»; 

- Системи точного землеробства, спеціальності 208 «Агроінженерія». 

Для структурних підрозділів (коледжів) СНАУ переоформлено 

ліцензію на провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої 

освіти (Наказ МОН від 17.10.2019р. № 971-л). 

У 2019 році у коледжах СНАУ проведено ліцензування – 

започаткування освітньої діяльності на початковому(короткому циклі) 

вищої освіти: 

Путивльський коледж Сумського НАУ: 

181 Харчові технології, ліцензійний обсяг – 40 осіб (з урахуванням 

строків навчання),  (Наказ МОН від 25.07.2019р. № 946-л); 

071 Облік і оподаткування, ліцензійний обсяг – 40 осіб (з урахуванням 

строків навчання),  (Наказ МОН від 21.11.2019р. № 986-л); 

Охтирський коледж Сумського НАУ: 

051 Економіка, ліцензійний обсяг – 30 осіб (з урахуванням строків 

навчання),  (Наказ МОН від 11.09.2019р. № 957-л); 

208 Агроінженерія, ліцензійний обсяг – 60 осіб (з урахуванням строків 

навчання),  (Наказ МОН від 11.09.2019р. № 957-л); 

Роменський коледж Сумського НАУ: 

208 Агроінженерія, ліцензійний обсяг – 100 осіб (з урахуванням строків 

навчання),  (Наказ МОН від 25.09.2019р. № 960-л); 

Коледж Сумського НАУ: 

071 Облік і оподаткування, ліцензійний обсяг – 35 осіб (з урахуванням 

строків навчання),  (Наказ МОН від 03.10.2019р. № 965-л); 

Маловисторопський коледж імені П.С.Рибалка Сумського НАУ: 

204 Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва, 

ліцензійний обсяг – 50 осіб (з урахуванням строків навчання),  (Наказ 

МОН від 03.10.2019р. № 965-л). 
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1.2. Розвиток освітнього процесу. 

Сумський національний аграрний університет у 2019 році здійснював 

підготовку та перепідготовку за денною, заочно-дистанційною формами 

навчання (освітніми ступенями бакалавра та магістра) за 28 спеціальностями 

(технологічними, інженерними, економічними та юридичними), які 

комплексно забезпечували потреби економіки Сумської області і України.  

Протягом існування Сумського національного аграрного університету 

підготовлено близько 60 тис. фахівців. У 2019 році в університеті разом з 6 

коледжами навчалося 10 тис. осіб за різними формами навчання 

(кваліфікаційного рівня молодшого спеціаліста, освітніх ступенів бакалавра, 

магістра). Здобувають освіту 476 іноземних студентів із 27 країн світу. 

 

Контингент студентів: 

Станом на 1 жовтня 2019 року в Сумському НАУ навчається 9 816 

студентів, з яких: 

- на денній формі навчання – 3 810 осіб, у тому числі 242 іноземні 

студенти; 

- на заочній формі навчання – 2 589 осіб, у тому числі 100 іноземних 

студентів; 

- у коледжах СНАУ навчаються - 3 417 особи, у тому числі: 

Коледж СНАУ (м.Суми) – 488; 

Роменський коледж СНАУ –  469; 

Глухівський агротехнічний інститут імені С.А.Ковпака СНАУ - 1226; 

Путивльський коледж СНАУ – 479; 

Охтирський коледж СНАУ  - 446; 

Маловисторопський коледж імені П.С.Рибалка СНАУ – 409. 

 

Кадрове забезпечення: 

Освітній та науково-дослідний процеси забезпечують 478  педагогічних 

та науково-педагогічних працівників. На 46 кафедрах Сумського НАУ 

працюють 427 науково-педагогічні працівники, з яких 63 докторів наук і 

професорів, 197 доцентів, 269 кандидатів наук. У колективі працюють: 

академік НААНУ, академік Академії економічних наук, академік 

транспортної Академії будівництва, академік Нью-Йоркської Академії наук, 4 

члени-кореспонденти інженерної АНУ, 3 заслужені працівники народної 

освіти, 2 заслужені працівники ветеринарної медицини, 2 заслужені діячі 

працівник науки і техніки України, заслужений будівельник України, 

заслужений юрист України, заслужений працівник сільського господарства 

України, лауреат державної премії, інші висококваліфіковані викладачі. 

В коледжах СНАУ працюють 316 педагогічних та 15 науково-

педагогічних працівників, кандидатів наук. 

В університеті приділяється велика увага мовній підготовці науково-

педагогічних працівників, серед яких 113 викладачів мають сертифікат В2. 
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Кафедра іноземних мов СНАУ отримала ліцензію на проведення міжнародних 

іспитів з англійської мови за тестом Pearson Test of English (PTE). 

У поточному році 24 викладачі СНАУ пройшли закордонне стажування, 

у т.ч. Німеччина – 3,  Китай - 3, Румунія – 1, Великобританія – 2, Польща – 14, 

Чехія - 1. 

 

Новації освітнього процесу. 

У 2019 році головним пріоритетом розвитку освітнього процесу було 

забезпечення якості освіти, що досягається за рахунок інтеграції освітнього 

процесу в університеті та ґрунтовної практичної підготовки на підприємствах 

аграрного бізнесу. 

В університеті функціонує система забезпечення якості вищої освіти та 

створена Рада із забезпечення якості освітньої діяльності. Розвиток системи 

забезпечення якості освіти передбачає концентрацію на забезпеченні якості 

лекційних та лабораторно-практичних занять з дотриманням структури 

викладання – теорія, методологія, практика; запровадження відео-лекцій, 

використання ІТ програм з фаху, посилання на YouTube, QR-кодів, 

пізнавальних програм. 

У поточному році приділена увага формуванню індивідуальної 

траєкторії навчання студентів – запроваджено механізм альтернативного 

вибору дисциплін здобувачами освіти. 

За звітний період була проведена робота по перегляду освітніх програм 

за участі студентів, викладачів, роботодавців та інші стейкхолдерів, які внесли 

рекомендації по їх удосконаленню. 

Проводиться діджиталізація освітнього процесу, яка передбачає 

інтегрування цифрових компетенцій до змісту навчання та використання 

цифрових методів для передачі змісту навчання. На основі цифрових 

технологій активно запроваджуються інтерактивні методи організації 

освітнього процесу. Знайшли широке використання сучасні інструменти, які 

дозволяють викладачеві залучити студентів до активної роботи: MOOC  

(Massive Open Online Course) Масивні відкриті он-лайн курси, Socrative, 

Kahoot, Quizziz, Triventy, Padlet, Сase-study, Он-лайн Дебати – Moodle Форум, 

Flipped Classroom або Перевернутий клас, PBL, TBL методи. 

Відповідно до наказу Міністерства освіти і науки України від 15 жовтня 

2019 року №1296 «Щодо запровадження пілотного проекту з закладах фахової 

передвищої та вищої освіти з підготовки фахівців за дуальною формою 

здобуття освіти», Сумський НАУ увійшов до переліку закладів вищої освіти, 

на базі якого відпрацьовується 3 моделі дуального навчання: 

-  класична,  при якій студенти будуть поєднувати навчання в 

університеті з відвідуванням підприємств у  позаурочний час, у вихідні дні та 

на канікулах. 

  - у провідних аграрних підприємствах (компаніями «Глобино», 

«Кернел», «ІМК», «Вітчизна») за індивідуальною траєкторією навчання, на 

основі платформи Moodle 
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 - дуальне навчання на базі  Центру точного землеробства,  віварію  та 

НПЦ СНАУ. 

На базі інженерно-технологічного факультету у 2019 році успішно 

функціонував Центр точного землеробства, що фактично є класом-

лабораторією, обладнаним стендами та технікою, необхідною для навчання 

майбутніх інженерів. Завершено будівництво критого полігону Центру 

точного землеробства, що дозволяє здійснювати освітній процес з 

використання сучасної техніки у зимовий період.  

На базі Центру точного землеробства пройшли підвищення кваліфікації 

127 фахівців з виробництва, а саме спеціалісти компаній «Політехніка», 

«Ельворті», «Аграрний союз», «ІМК», головні інженери підприємств Сумської 

та Чернігівської областей. 

Спільними зусиллями бізнесу, обласної влади та університету на базі 

Центру систем точного землеробства СНАУ  створена платформа для 

навчання учнів закладів професійно-технічної освіти.  

Факультетом економіки та менеджменту на базі лабораторії «Топаз», 

створеної у рамках проекту «Еразмус», запроваджене навчання за освітньою 

програмою «Регіональне управління» з метою підготовки кваліфікованих 

фахів для задоволення потреб об’єднаних територіальних громад та 

забезпечення кадрами сільських територій.  

У рамках інтернаціоналізації освітнього процесу у 2019 році університет 

отримав ліцензії на підготовку іноземних громадян за всіма спеціальностями. 

Набули подальшого розвитку спільні освітні проекти Сумського НАУ із 

закладами вищої освіти Китаю. Здійснюється активна співпраця з Хенанським 

інститутом науки і технологій, Інститутом Цзі Ян Чжецзянського 

Університету землеробства та лісового господарства, університетом м. 

Хечжоу, з яких були зараховані у 2019 році 100 студентів. Успішно 

розвивається проект спільної підготовки бакалаврів ветеринарної медицини – 

у 2019 році отриманий дозвіл Міністерства освіти КНР, а також пройшли 

відбір 5 викладачів, які будуть  викладати в коледжі СНАУ Хенанського 

інституту науки і технологій у 2020 році. За спільними програмами підготовки 

магістрів та докторів філософії за всіма акредитованими спеціальностями у 

поточному році пройшли відбір і будуть приймати участь у  2020 році 4 

науково-педагогічних працівників для викладання в ХІНТ. 

В університеті успішно розвивається програма подвійних дипломів за 

спеціальністю «Аграрний менеджмент», акредитацію якої європейським 

акредитаційним агентством AСQUIN продовжено до 2021 р. 

У програмах академічної мобільності у 2019 році прийняли участь 11  

студентів, а саме: 

- на паралельно діючому міжнародному магістерському курсі МВA в 

Університеті прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф –  9 студентів; 

- в програмі академічної мобільності Erasmus+ в Чеському університеті 

природничих наук (м. Прага) – 2 студенти. 

Протягом 2019 року 581 студентів Сумського національного аграрного 

університету пройшли виробниче стажування в сільськогосподарських 
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підприємствах Данії, Голландії, Німеччини, Польщі, Австрії, Швейцарії, 

Швеції, США, Австралії; у науково-практичних стажуваннях взяли участь 18 

науково-педагогічні працівники. Викладачі університету беруть участь у 

грантових програмах уряду Сполучених Штатів Америки, що дає можливість 

підвищувати кваліфікацію та знайомитися із сучасними методиками 

викладання в провідних американських університетах. 

Переможцями Всеукраїнських студентських олімпіад з навчальних 

дисциплін і спеціальностей у 2019 році стали здобувачі освіти Сумського 

НАУ, які зайняли 8 призових місць. 

 

1.3. Співпраця з загальноосвітніми закладами 

З метою подальшого розвитку співпраці та поглиблення взаємодії між 

Сумським  національним аграрним університетом  та закладами загальної 

середньої, професійно-технічної, вищої освіти в питаннях провадження 

компетентнісного підходу в організації навчального процесу, створення умов 

для творчого саморозвитку учнів та студентів, їх професійного 

самовизначення, ознайомлення з перспективами отримання спеціальностей, за 

якими проводить підготовку Сумський НАУ та на виконання завдань 

Концепції профорієнтаційної роботи у 2019 році проведено ряд заходів: 

 - семінари-навчання на базі університету для  керівників шкіл Сумської 

області та м. Суми  «Інтеграція Сумського НАУ та шкіл Сумської області  в 

умовах реформування освітньої галузі»; 

- семінари з керівниками, викладачами та майстрами виробничого 

навчання професійно-технічних навчальних закладів з питань впровадження 

дуальної освіти; 

- семінари-навчання на базі університету для вчителів біології з питань 

впровадження в навчальний процес сучасних технологій; 

- з метою підвищення рівня випускників навчальних закладів Сумської 

області в університеті була розроблена та успішно реалізується програма 

«Системи точного землеробства – підвищення ефективності аграрного 

бізнесу» для майстрів та студентів аграрних професійно-технічних навчальних 

закладів; 

- проведено фестиваль профорієнтаційних квестів «Обирай майбутнє 

разом зі СНАУ» для студентів коледжів та професійно-технічних навчальних 

закладів; 

- проведено ряд профорієнтаційних заходів спрямованих на професійне 

самовизначення старшокласників  «День СНАУ в школі», «День району в 

СНАУ», Дні відкритих дверей факультетів СНАУ, виставки – ярмарки, акції 

«Зелена планета СНАУ», «Золота осінь СНАУ», майстер-класи, екскурсії; 

- залучено до науково-навчальної діяльності учнів шкіл через 

проведення різнопланових конкурсів, олімпіад, квестів, тренінгів, екскурсій, 

підготовчих курсів (в тому числі в режимі on-lain); 

- з метою залучення на навчання мотивованої молоді щорічно 

проводиться Всеукраїнська учнівська предметна олімпіада СНАУ;    
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- з метою визначення рівня освіти та підготовки до ЗНО щорічно 

проводиться пробне тестування  учнів 10-11 класів шкіл м. Суми з української 

мови та літератури, математики, історії України, англійської мови. 

 

1.4. Підвищення кваліфікації та дорадництво 

Інститут підвищення кваліфікації, перепідготовки, удосконалення 

керівних працівників і спеціалістів СНАУ наказом №278/1 – ВК від 22.02.2019 

був перейменований у Центр підвищення кваліфікації, перепідготовки, 

удосконалення керівних працівників і спеціалістів СНАУ далі (Центр). 

У 2019 р. заключено угоду між Сумським НАУ та європейською бізнес-

асоціацією про запровадження спільної програми підвищення кваліфікації 

лікарів ветеринарної медицини. 

 За звітній період Центр провів навчання на курсах підвищення 

кваліфікації працівників та спеціалістів підприємств та агропромислового 

комплексу, за такими напрямами: 

- підвищення кваліфікації завідуючих дільничними лікарнями та 

дільниць ветеринарної медицини і лікарів ветеринарної медицини районних та 

міських державних лікарень ветеринарної медицини – 60 чол., 

- підвищення кваліфікації працівників територіальних органів 

державного агентства рибного господарства України – 22 чол.; 

- підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини – 

бактеріологи та мікробіологи – 7 чол.; 

- підвищення кваліфікації лікарів ветеринарної медицини за напрямом 

«Птахівництво» спільно з Європейською бізнес асоціацією  - 30 чол., 

- підвищення кваліфікації головних бухгалтерів – 2 чол., 

- підвищення кваліфікації керівників та фахівців 

сільськогосподарських підприємств агропромислового комплексу ГС 

«Аграрний союз України» - 25 чол., 

- проведення навчання державних службовців на короткострокових 

тематичних навчальних семінарах – 240 чол., 

- навчання за дистанційною формою на спеціалізованих курсах 

«Заводчик-кінолог» - 153 чол.; 

- навчання за дистанційною формою на спеціалізованих курсах 

«Інструктор-кінолог» - 112 чол.; 

- навчання за дистанційною формою на спеціалізованих курсах 

«Експерт-кінолог» - 31 чол.; 

- навчання за дистанційною формою на спеціалізованих курсах 

«Перекладач-помічник експерта з екстер’єру» - 6 чол. 

Всього: 688 чол. 

Центр протягом звітного року здійснював організаційну роботу, 

пов’язану з проведенням атестації осіб, які претендують на вступ на державну 

службу, щодо вільного володіння державною мовою, відповідно до  

Постанови Кабінету Міністрів України від 26 квітня 2017 року № 301 «Про 

організацію проведення атестації осіб, які претендують на вступ на державну 
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службу, щодо вільного володіння державною мовою». За 2019 було атестовано 

–536 чол.. відповідно до листа Національного агентства України з питань 

державної служби № 2437 від 11.10.2019 та наказу Сумського НАУ №338-К 

від 15.10.2019 «Про припинення діяльності атестаційної комісії для осіб, які 

претендують на вступ на державну службу, щодо вільного володіння 

державною мовою» з 25 жовтня 2019 року  була припинена діяльність 

атестаційної комісії. 

До агроінтернатури у 2019 році було зараховано 22 слухача. Із них 6 

слухачів аграрної інтернатури представники факультетів агротехнологій та 

природокористування, 8 слухачів на факультет ветеринарної медицини, 3 

слухачі на інженерно-технологічний  та біолого-технологічний –5 слухачів. 

 

1.5. Розвиток матеріально-технічної бази освітнього процесу 

На базі наукової бібліотеки Сумського НАУ створено Spaces-офіс, на 

базі якого працюють спеціалізовані вчені ради з захисту докторських та 

кандидатських дисертацій, наукові та науково-практичні конференції, 

семінари. Офіс оснащений потужним wi-fi, який дозволяє користуватися 

електронними джерелами провідних світових бібліотек. 

На факультеті ветеринарної медицини створено навчальну лабораторію 

хімії та повністю укомплектовано її необхідними реактивами.  

На факультеті агротехнологій та природокористування введено в 

експлуатацію навчально-наукові лабораторії «Еколаб» та «Агролаб», які 

обладнані сучасними приладами для проведення глибоких досліджень у галузі 

екології та агрономії. 

На інженерно-технологічному факультеті відкрито Smart полігон, як 

практична частина Центру точного землеробства СНАУ за прикладом 

німецьких сільськогосподарських навчальних закладів Deula й університету 

прикладних наук Weihenstephan-Triesdorf.  

Разом з біолого-технологічним факультетом створено сучасний клас 

свинарства за сприяння компанії HOG SLAT Україна.   

На економічному факультеті створено лабораторію в рамках проекту 

"Від теоретичного підходу до практичної підготовки в аграрній сфері  

«ТОПАЗ»". 

 

1.6.  Розвиток поліграфічної бази Сумського НАУ. 

У 2019 році на власній базі університету виготовлено:  

- близько 2000 примірників навчально-методичної літератури; 

- близько 8000 примірників рекламної продукції; 

- повністю забезпечено потребу університету у бланковій продукції. 
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1.7. Набір студентів 

У 2019 році до Сумського НАУ було зараховані всього за освітніми 

ступенями бакалавр та магістр 2468 студентів, що на 460 менше у порівнянні 

з 2018 роком. 

На денну форму навчання для здобуття освітнього ступеня бакалавра 

всього зараховано 778 (у 2018 - 898) вступників, із них 40 (у 2018 - 49) 

іноземців. Із загальної кількості на місця державного замовлення зараховано–

505 (у 2018 - 582) осіб або 64,3% (у 2018 - 64,8%).  

З 381 (у 2018 - 419) студентів, які зараховані на 1 курс ОС бакалавр 

(магістр) на базі ПЗСО –131 сільська молодь (у 2018 - 163), що становить 

31,3% (у 2018 – 38,9%).  

Найбільший конкурс на місця державного замовлення був зафіксований 

на спеціальності: Право - 15.7 осіб на одне місце, Маркетинг – 9 осіб на місце, 

Міжнародне право - 8.8 осіб на місце, у  2018 році  Право - 20.9 осіб на одне 

місце, Менеджмент - 12 осіб на місце, Міжнародне право - 8.0 осіб на місце.  

У 2018 році були надані рекомендації до зарахування на бюджетні місця 

у повному обсязі станом на перший день їх оголошення (100% виконання 

держзамовлення) на спеціальність Транспортні технології: (у 2018 – 

Архітектура та містобудування, Агрономія, Захист рослин, Лісове 

господарство, Агроінженерія,  Ветеринарна медицина (магістри) та 

Ветеринарна гігієна, санітарія та експертиза (магістри)). 

Обсяг державного замовлення виконано на 50 і більше відсотків за 

спеціальностями: Будівництво та цивільна інженерія, Архітектура та 

містобудування, Геодезія та землеустрій, Агрономія, Екологія, Садово-

паркове господарство, Лісове господарство, Ветеринарна медицина 

(магістри),  Агроінженерія (у 2018- Харчові технології, Будівництво та 

цивільна інженерія, Геодезія та землеустрій, Екологія, Садово-паркове 

господарство, Водні біоресурси та аквакультура, Енергетика, електротехніка 

та електромеханіка). 

Обсяг державного замовлення виконано до 50% за спеціальностями: 

Менеджмент, Харчові технології, Захист рослин, ТВППТ (у 2018- Право, 

Міжнародне право, Облік і оподаткування, Менеджмент, ТВППТ, Водні 

біоресурси та аквакультура, Енергетика, електротехніка та електромеханіка). 

Не заповнено жодного місця державного замовлення на спеціальностях: 

Право, Міжнародне право, Економіка, Фінанси, банківська справа та 

страхування, Маркетинг, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність, 

Облік і оподаткування,  (у 2018- Економіка, Маркетинг, Фінанси, банківська 

справа та страхування, Підприємництво, торгівля та біржова діяльність). 

За умовами комерційного договору на здобуття ступеня бакалавра до 

Сумського НАУ були зараховані 273 вступника (у 2018 - 267). Із загальної 

кількості зарахованих на ОС бакалавр – 381 абітурієнт (у 2018 - 419) вступили 

за сертифікатами УЦОЯО, що становить 49,0 %(у 2017 - 49,3%).  

Оцінюючи якісний склад вступників на бюджетні місця, необхідно 

відмітити, що конкурсний бал зарахованих на 1 курс ОС бакалавр (магістр) 
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після ПЗСО коливається по спеціальностях, але по більшості спеціальностей 

він достатньо високий: 

 

Спеціальність 

Конкурсний бал Середній рейтинговий 

бал зарахованих на 

бюджет 
MAX MIN 

Менеджмент 188,24 178,672 183,456 

Екологія 196,481 160,784 178,633 
Електроенергетика, 

електротехніка та електромеханіка 

199,643 128,993 164,318 

Харчові технології  192,27 147,239 169,755 

Архітектура та містобудування 163,436 130,884 147,16 

Будівництво та цивільна 

інженерія 

198,37 130,266 164,318 

Геодезія та землеустрій 146,432 134,552 140,492 

Агрономія 184,452 140,238 162,345 

Захист і карантин рослин 166,97 132,6 149,785 

Технологія виробництва і 

переробки продукції тваринництва 

194,531 124,326 159,429 

Лісове  господарство 177,154 138,328 157,741 

Садово-паркове господарство 173,547 143,42 158,484 
Водні біоресурси та аквакультура 143,632 143,632 143,632 

Агроінженерія 179,487 135,821 157,654 

Ветеринарна медицина 189,904 154,128 172,016 

Ветеринарна гігієна, санітарія та 

експертиза 

170,352 153,296 161,824 

 

У 2019 році за скороченим терміном навчання  зараховані 397 осіб (у 

2018 – 430) , у т.ч. 9 (у 2018 - 12) зараховані на поповнення на 2,3 курс з 

нормативним терміном навчання. Вступники на базі ОС «Молодший 

спеціаліст» за структурою становлять: 208 - 52,4% (у 2018 - 226 (52,6 %)) - 

випускники коледжів СНАУ; 189- 47,6% (2018- 204 (47,4%)) – випускники з 

інших коледжів та технікумів. Із зазначеної категорії, вступили на навчання за 

кошти  бюджетного фінансування – 307 (у 2018- 312) студентів, за 

комерційними угодами  – 90 (у 2018 - 119).  

На денну форму навчання для здобуття ступеня магістра всього 

зараховано 661 осіб  (у 2018- 667), у т.ч. 131 (у 2018 - 53) іноземці. На місця 

державного замовлення були зараховані 388 вступник (у 2018 - 401), а за 

комерційними угодами – 273 (у 2018 - 265).  

На всі спеціальності за скороченим терміном навчання ОС бакалавр та 

на ОС Магістр обсяги державного замовлення (після коригування) виконані на 

100%.  
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На заочну форму навчання зараховані 1029 вступників (у 2018-1363), у 

т.ч. 31 іноземець (у 2018 – 87).  З цієї кількості на ступінь бакалавра зараховані 

385 осіб (у 2018 - 510), у т.ч. на місця державного замовлення – 87 осіб (у 2018- 

60). На здобуття ступеня магістра зараховані 644 особи (у 2018-853), у т.ч. на 

місця державного замовлення – 114 осіб (у 2018-88). 

 

2. НАУКОВО-ДОСЛІДНИЦЬКА РОБОТА ПРОФЕСОРСЬКО-
ВИКЛАДАЦЬКОГО СКЛАДУ 

У 2019 році науково-дослідна робота виконувалася згідно 

затвердженого тематичного плану Міністерства освіти і науки України, на 

замовлення стейкхолдерів та в межах ініціативних тематик кафедр.  

У 2019 році в рамках виграного конкурсу МОН науковці університету 

виконували 7 перехідних наукових проекти: 

- «Обгрунтування методології удосконалення і збереження популяції 

бурої худоби в умовах північно-східного регіону України» (200 тис. грн.). 

Науковий керівник – д.с.г.н., проф. В.І.Ладика. Термін виконання 2017-

2019 рр.  

- «Інституційне забезпечення сталого розвитку сільських територій в 

умовах адміністративно-територіальної реформи» (200 тис. грн.). Науковий 

керівник – д.е.н., проф. Л.І.Михайлова. Термін виконання 2017-2019 рр.  

- «Регулювання якості та безпечності продукції тваринництва на основі 

розробки інноваційних методів та систем контролю інфекційних захворювань 

тварин» (600 тис. грн.). Науковий керівник – д.вет.н., проф. Т.І.Фотіна. Термін 

виконання 2018-2020 рр.  

- «Формування механізму реалізації інтегрованого територіального 

управління в умовах переходу до сталого розвитку» (400 тис. грн.). Науковий 

керівник – д.е.н., доц. В.Ю.Медвідь. Термін виконання 2017-2020 рр.  

- «Розробка технології органічних сушених овочевих і плодово-ягідних 

напівфабрикатів та енергоефективної установки з використанням сонячних 

панелей» (409,6 тис. грн.). Науковий керівник – к.т.н., доц. С.М.Сабадаш. 

Термін виконання 2017-2020 рр.  

- «Удосконалення законодавства України щодо забезпечення безпеки 

сфери банківської діяльності в умовах євроінтеграції: економіко-правовий 

аспект» (300 тис. грн.). Науковий керівник – к.ю.н., доц. А.М.Клочко. Термін 

виконання 2017-2020 рр.  

- «Біолого-екологічні особливості вирощування Ginkgo biloba L., як 

органічної сировини, у фармацевтичних цілях шляхом створення плантацій в 

умовах Північно-східного Лісостепу України.» (400 тис. грн.). Науковий 

керівник – д.б.н., доц. І.М.Коваленко. Термін виконання 2017-2020 рр.  

Крім того, розпочалася робота над двома новими проектами, які були 

отримані на конкурсній основі: 

- «Впровадження нанокомпозитних матеріалів у інноваційні технології 

інкубації яєць сільськогосподарської птиці» (200 тис. грн.). Науковий керівник 

– д.с.-г.н., проф. О.Г.Бордунова. Термін виконання – 2019-2021. 



 

15 

- Управління конкурентоспроможністю підприємств на засадах 

інноваційного маркетингу» (511 тис.грн.) Науковий керівник – д.е.н., проф. 

Ю.І.Данько. Термін виконання – 2019-2021 рр. 

Загальна сума фінансування наукових проектів Міністерством освіти і 

науки України у 2019 році становила 3 254 413 грн. 

Роботи зі стейкхолдерами у 2019 році виконувалася за 33 договорами з 

агроформуваннями Сумської області та підприємствами України. 

Профінансовано на суму 4 300 473 грн. Крім того, 135 тем виконувались 

співробітниками університету за власні кошти в межах ініціативних тематик. 

 
Фінансування наукових досліджень, тис. грн 

 

У 2019 році Міністерство освіти і науки України продовжило 

фінансування Центру колективного користування науковим обладнанням 

«Лабораторія екологічного землеробства та природокористування». Було 

придбано наукового обладнання на суму понад 6 млн. грн. Зокрема: 

- Система для визначення білку методом Кьельдаля; 
- Система для визначення масової частки жиру; 
- Екстрактор клітковини; 
- Кліматична камера; 
- Аналізатор стрету рослин; 
- Генетичний секвенатор; 
- Трактор для дослідних ділянок.  
Протягом 2019 року в університеті створені 2 спеціалізовані вчені ради 

по захисту дисертацій рівня доктора наук:  

- Д 55.859.01 за спеціальностями 08.00.03 – економіка та управління 
національним господарством та 08.00.04 – економіка та управління (за видами 
економічної діяльності); 
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- Д 55.859.03 за спеціальностями 06.01.05 – селекція і насінництво 
та 06.01.09 – рослинництво. 

За звітній період співробітниками університету було захищено 5 

докторських та 13 кандидатських дисертацій. Загалом в аспірантурі та 

докторантурі навчається 213 особи. Підготовка науково-педагогічних кадрів 

здійснюється в аспірантурі за 12 спеціальностями, а в докторантурі - 5.  

У звітному році науковцями отримано 20 патентів та подано 40 заявок. 

Опубліковано у міжнародній науково метричній базі Scopus – 55 та Web of 

Sience - 41 наукові статті. Індекс Гірша в науокметричних базах зріс на 

декілька позицій і склав по базі Scopus – 16, а по Web of Sience – 15.  

 
Публікації в наукометричних базах даних 

 

Співробітники університету взяли участь у роботі 550 наукових 

конференціях, семінарах обласного, державного та міжнародного рівнів. 

Протягом 2019 року на базі університету було проведено більше 20 

міжнародних, всеукраїнська та університетських конференцій, семінарів та 

форумів.  

У 2019 році в Сумському національному аграрному університеті 

працювало 58 студентських науково-дослідних гуртків, в яких займалися 1020 

студентів. Звітного року опубліковано 1008 наукових статей та тез доповідей 

студентів, в т.ч. 323 спільно з викладачами університету. Взяли участь в 

Всеукраїнському конкурсі студентських наукових робіт з природничих, 

технічних і гуманітарних наук у 2019-2019 н.р. 100 студентські наукові роботи 

з яких 29 стали переможцями. 

Активно працювала у 2019 році і Рада молодих вчених СНАУ. У 

звітному році д.е.н., професор Данько Ю.І., д.е.н. та професор Медвідь В.Ю. 

отримували стипендію Кабінету Міністрів України для молодих учених.  
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Академічна доброчесність у науковому процесі дотримувалася завдяки 

сукупності етичних принципів та визначених законом правил, якими мають 

керуватися учасники освітнього процесу та використанням програм перевірки 

на плагіат. Редакційні колегії наукових видань, щодо яких Сумський 

національний аграрний університет є засновником перейшли до 
колегіального (peer-review) процесу рецензування статей, що надходять до 

редколегій, у частині експертної (із залученням членів, редколегій, зовнішніх 

експертів, запровадження процедур «сліпого» «подвійного» рецензування) та 

програмної перевірки поданих матеріалів на предмет академічного плагіату.  

На сьогодні використовуються два програмних продукти: Unicheck 

(unicheck.com), що належить ТОВ «Антиплагіат» (договір № від 25.03.2019 

року) та програмний продукт ТОВ «Плагіат» StrikePlagiarism.com (договір № 

18-3-3 від 18.03.2019 року). В системі Unicheck університет зараз має і планує 

у стратегічній перспективі мати близько 12000 сторінок перевірки щорічно, в 

системі StrikePlagiarism.com на сьогодні 270 великих документів. 

Спеціалізовані вчені ради із захисту дисертацій, що діють при СНАУ 

зобов’язані перевіряти роботи на унікальність тексту використовуючи 

Unicheck (unicheck.com).  

У Сумському національному аграрному університеті видається 

науковий журнал «Вісник Сумського національного аграрного університету», 

п’ять серій якого включено до переліку фахових видань України та 

індексуються в міжнародній наукометричній базі Index Copernicus.  

 

3. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО  

Розвиток двосторонніх та багатосторонніх міжнародних зв’язків, 

освітніх та наукових проектів є пріоритетним завданням Сумського НАУ. 

Співробітництво з зарубіжними партнерами реалізується з використанням 

різноманітних організаційних форм: від студентської та професорсько-

викладацької академічної мобільності та участі в реалізації міжнародних 

грантів, конференціях, семінарах, «круглих столах» до реалізації спільних 

освітніх програм і участі у різних міжнародних наукових та освітніх 

організаціях. 

На даний момент укладено 142 договори (із них 87 договорів з освітніми 

та науковими установами) про співробітництва з закордонними партнерами з 

більше, ніж 20 країн. До числа провідних закордонних партнерів СНАУ 

належать університет прикладних наук Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина), 

Центр практичної освіти у сфері сільського господарства DEULA-Nienburg 

GmbH,  Природничо-технічний університет в Бидгощі (Польща),  

Варшавський природничий університет (Польща), Вармінсько-Мазурський 

університет в Ольштині (Польща),  університет землеробства у Відні 

(Австрія), Словацький аграрний університет в Нітрі (Словакія), Аграрний 

університет Пловдіва (Болгарія), Чеський університет природничих наук м. 

Прага (CULS),чисельні міжнародні організації, які реалізують програми 

виробничого стажування на кращих підприємствах розвинутих країн світу.  
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СНАУ підписав Меморандум і став офіційним партнером міжнародної 

мережі університетів країн Причорномор’я та Східного Середземномор’я  

BSEMAN. 

Серед досягнень у сфері міжнародної діяльності слід відзначити 

отримання 12 міжнародних грантів на реалізацію наукових та освітніх 

проектів. У рамках реалізації проекту «Підтримка гармонізації запровадження 

Болонських принципів в українських аграрних університетах, на прикладі 

Сумського НАУ», що впроваджується Чеським університетом природничих 

наук (м. Прага) за фінансової підтримки Чеської агенції розвитку, було 

розроблено стратегічний внутрішній документ - політику якості Сумського 

НАУ в сфері вищої освіти. Вона наразі опублікована на сайті Сумського НАУ 

українською та англійською мовами. Сумський НАУ отримав «Свідоцтво про 

реалізацію політики Європейських стандартів якості», яке підтверджує, що 

Сумський національний аграрний університет запровадив в своїй політиці 

забезпечення якості «Стандарти і Рекомендації щодо забезпечення якості в 

Європейському просторі вищої освіти». 
 

Інформація щодо грантових міжнародних проектів, які здійснюються 

Сумським НАУ у 2019/2020 н.р. 

№ 

з/п 
Назва проекту Грантонадавач 

Період 

виконання 

1. Підтримка німецькомовних навчальних курсів 

Німецька 

служба 

академічних 

обмінів DAAD 

2019 –

2020  

2. 
Від теоретично орієнтованого до практичного 

навчання в аграрній сфері / TOPAS 

ERASMUS + 

KA2 
2017/2020 

3. 

Покращення навиків в лабораторній справі для 

спеціалістів харчових технологій у Східній Європі 

/Ag-Lab/ 

ERASMUS + 

KA2 
2017/2020 

4. 
«Підтримка гармонізації запровадження Болонських 

принципів в українських аграрних університетах, на 

прикладі Сумського НАУ» 

Чеська агенція 

розвитку 
2017/2020 

5. 

Академічна мобільність студентів та викладачів у 

рамках проекту ERASMUS + 

Чеський університет природничих наук, м. Прага, 

Чехія 

ERASMUS + 

KA1 
2017/2020 

6. 

«Підтримка здатностей молодих співробітників 

університетів у сфері освіти, досліджень та науки в 

Україні» 

(Supportofyounguniversitycapacitiesineducationandres

earchandscienceinUkraine). Чеський університет 

природничих наук, м. Прага, Чехія 

Чеська агенція 

розвитку 
2019 

7. 
Удосконалення професійних навичок фахівців 

м'ясопереробної галузі України 
ЄБРР 2018/2019 
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СНАУ успішно інтегрується у міжнародний освітній простір, 

розвиваючи  двосторонні і багатосторонні міжнародні зв’язки, освітні та 

наукові проекти. Яскравим прикладом таких спільних освітніх програм у 

Сумському НАУ є міжнародний магістерський курс MBA, що успішно 

розвивається у рамках співпраці з університетом прикладних наук 

Вайєнштефан-Тріздорф (Німеччина) за підтримки служби академічних 

обмінів ДААД. Нині 15 студентів СНАУ навчаються в Німеччині і 74 студенти 

проходять навчання за цією програмою  німецькою, англійською та 

українською мовами в СНАУ. Необхідно зазначити, що у 2016 році 

спеціальність успішно акредитована європейським акредитаційним 

агентством AСQUIN, а в 2018 р. продовжено до 2021 р.. Метою міжнародної 

акредитації є підтвердження повної відповідності змісту та якості навчального 

процесу в СНАУ європейським освітнім стандартам. Також перед студентами 

та викладачами СНАУ відкриті широкі можливості академічної мобільності у 

рамках проектів Еразмус+ КА1 із університетом Вайєнштефан-Тріздорф 

(Німеччина) та Чеським університетом природничих наук (м. Прага, Чеська 

республіка). 

Останнім часом значний розвиток отримало налагодження зв’язків з 

науковими та навчальними інституціями КНР. В 2019 році СНАУ відвідали 

шість делегацій вищих навчальних закладів провінцій Хенань, Чжензянь, 

Гансю та Хеджоу та інших. З чотирма  ВНЗ підписані угоди про спільну 

підготовку магістрів та аспірантів, а з  Чжензянським коледжем землеробства 

та лісового господарства на протязі 2018-2019 рр. реалізується угода про 

академічний обмін студентами та викладачами та спільну  підготовку 

студентів.  

В системі міжнародних зв’язків важливе місце займає організація 

виробничого та наукового стажування за кордоном.  Протягом 2018-2019 

навчального року 589 студентів СНАУ пройшли виробниче стажування у 

сільськогосподарських підприємствах Данії, Голландії, Німеччини, Польщі, 

Австрії, Швейцарії, Швеції, Фінляндії, США та Австралії та прийняли участь 

у науково-практичних стажуваннях 52 науково-педагогічних працівника 

нашого університету. В тому числі  викладачі СНАУ продовжили участь у 

грантових програмах уряду  США, які надають можливість підвищувати 

кваліфікацію та знайомитись із сучасною методикою викладання у провідних 

американських  університетах.  

Підготовка іноземних студентів залишається пріоритетним завданням 

міжнародної діяльності. На даний час в університеті навчається 520 студентів 

з 26 країн світу. В 2019 році залучено на навчання більше 255 іноземних 

громадян, в тому числі 32 аспіранта. Університет проводить постійну роботу 

по розширенню країн партнерів з яких приїжджають на навчання іноземні 

студенти.  

Надходження коштів за навчання та проживання в гуртожитку 

іноземних студентів до спеціального фонду постійно збільшуються. Так в в 

2017 році – 13,0 млн. грн., в 2018 році - 18,2 млн. грн. в 2019 році планується 
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– 18,5 млн. грн. Вченою радою Сумського НАУ прийнято положення про 

організацію навчального процесу іноземних громадян. 

На факультетах економіки та менеджменту, інженерно-технологічному, 

ветеринарної медицини, харчових технологій та агротехнологій та 

природокористування викладання дисциплін здійснюється англійською 

мовою. 

В університеті значно покращилися ситуація з матеріально-технічною 

базою організації навчального процесу та умов проживання іноземних 

студентів. 

 

4. ІНФОРМАЦІЙНО- ПРОФОРІЄНТАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

За змістом діяльність інформаційно-профорієнтаційного медіацентру 

СНАУ можна розділити на висвітлення діяльності університету; співпраця та 

промоція вишу у засобах масової інформації міського, обласного та 

всеукраїнського рівня; івент-менеджмент та креативний супровід заходів, які 

організовував та в яких брав участь СНАУ.  

 

4.1. Висвітлення діяльності СНАУ 

Для забезпечення оперативного висвітлення діяльності університету, 

донесення важливої інформації до співробітників СНАУ та для забезпечення 

виконання приписів МОН щодо розміщення нормативних документів вишів 

на їхніх сайтах, а також для спрощення роботи з адмін-панеллю сайту у 2019 

році було розроблено та запущено оновлений сайт СНАУ, розміщений за 

адресою snau.edu.ua . На цьому сайті щоденно публікується інформація про 

заходи та події університету, досягнення його студентів та співробітників, 

актуальні новини у сфері вищої освіти. Важливо також те, що в основний сайт 

було інтегровано сайти відокремлених структурних підрозділів – коледжів та 

інститутів. 

З огляду на сучасні молодіжні тенденції ІП медіацентром було прийнято 

рішення «активізувати» офіційні сторінки СНАУ в соціальних мережах. 

Активна робота у цьому напрямку дала свої результати. Так, за звітний період 

кількість читачів зросла із 2 до 2,4 тис. унікальних користувачів,  середнє 

охоплення допису (скільки людей побачило) зросло із 778 до 1101 унікальних 

акаунтів, кількість уподобань сторінки зросло з 1200 до 1908, загальна 

кількість читачів на  11.12.2019 – 2632 чоловік. 

 Для своєчасного інформування читачів про наукове, освітянське, 

студентське життя СНАУ, а також створення інформаційного простору для 

висвітлення досягнень університету  виходить 4 рази на рік газета «Вісник». 

 

4.2. Співпраця та промоція вишу у засобах масової інформації 

міського, обласного та всеукраїнського рівня 

Для більш ефективної роботи із ЗМІ було вирішено вийти за рамки 

договорів про співпрацю з обраними телеканалами та друкованими 

виданнями. Окрім висвітлення подій, яке відбувалося в рамках договору про 
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співпрацю, прес-анонси та прес-релізи розсилалися по всім обласним медіа. 

Це дало змогу охопити більшу аудиторію. За період з 1.07.2019 та на момент 

підготовки даного звіту у ЗМІ обласного та всеукраїнського рівня було понад 

60 згадок про СНАУ, не враховуючи матеріали створені у рамках договорів 

про співпрацю (за оплпту). Приємно, що переважна більшість з них у 

позитивному контексті. Лідерами за висвітленням подій, пов’язаних зі снау 

стали такі медіа: «Данкор.online», «СТС», «0542», «Панорама», UA:Суми, 

Sumy.Today. Неодноразово згадувався Сумський НАУ у всеукраїнських 

виданнях Lattifundist, Освіта.юа, «Украінформ», «Урядовий Кур’єр», 

«Педагогічна Преса», тощо. 
 

4.3. Івент-менеджмент 
Топовими подіями 2019 року, організованими СНАУ за безпосередньої 

участі медіа центру, та створивши ми додаткові позитивні інфоприводи стали: 

- візит Лілії Гриневич (на той час мінстерка освіти та науки України), яка 

дала високу оцінку діяльності  СНАУ та оцінила створення нових надсучасних 

лабораторій; 

-  Агровиставка «Сумщина Аграрна 2019»; 

- Фестиваль Вареників; 

- Медіашкола СНАУ; 

- Стань Миколаєм для дитини; 

-  Школярка-Панянка; 

- Акція «Моя кров рятує» (популяризація донорства крові); 

- Кулінарні майстер-класи для дітей середніх та старших класів; 

- Щорічний Бал СНАУ; 

- Міс СНАУ . 
 

4.4. Креативний супровід заходів 
Жоден захід, візит гостей, відрядження наших співробітників за кордон 

не обійшовся без використання поліграфічних, презентаційних матеріалів та 

вручення брендованої продукції. Розробка флаєрів, буклетів, банерів – все 

здійснювалося медіацентром. А отже, навіть коли заходи завершилися, згадки 

про Сумський національний університет ще довго будуть існувати по всій 

Україні та за її межами.  

Таким чином, можна говорити, що робота у напрямку промоції СНАУ в 

2019 році була організована досить ефективно. 

 

5. ВИХОВНА, КУЛЬТУРНА-МАСОВА ТА СПОРТИВНО-МАСОВА 
РОБОТА 

5.1. Єдність навчального і виховного процесу 

Одним із важливих напрямів виховної роботи є інформаційно-

просвітницька робота.  

Протягом 2019 року в університеті організовані і проведені численні 

семінари, круглі столи, лекції виховної тематики, тренінгові заняття, 

присвячені актуальним проблемам громадського життя.  
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У 2019 році на факультетах для студентів проведено 453 виховних 

заходи, із них морально-етичного спрямування – 101; інтелектуально-

духовного – 34; національно-патріотичного – 44; громадсько-правового – 109; 

трудового – 109; екологічного – 60; родинно-сімейного – 12; формування 

здорового способу життя – 42. 

 

5.2. Удосконалення індивідуальної, виховної і профілактичної 

роботи 

Значна увага в університеті була приділена профілактиці 

правопорушень та порушень навчальної дисципліни, тютюнопаління, 

вживання наркотичних засобів, порушення правил внутрішнього розпорядку 

в університеті та гуртожитку.  

У 2019 році на факультетах проведено 122 навчально-виховних комісій, 

на яких розглянуті питання порушення правил поведінки студентів, пропуски 

навчальних занять, порушення правил проживання в гуртожитку. 

На внутрішньому обліку у 2019 році перебувало 5 студентів, які скоїли 

правопорушення, з них – вживання спиртних напоїв, 2 студенти – паління в 

гуртожитку. 

 

5.3. Організація соціально-психологічної допомоги студентам 

Нові соціальні вимоги, відповідні стратегічні зміни розвитку освіти 

України та загальносвітові тенденції актуалізують психологічний супровід 

навчально-виховного процесу та формують загальне спрямування діяльності 

психологічної служби системи освіти. Це супровід суспільно значущих 

освітянських інновацій, соціально-психологічний супровід студентів із сімей 

вимушено переміщених осіб, студентів-сиріт, дітей з інвалідністю, студентів 

«групи ризику», створення умов для соціально-психологічного комфорту і 

безпеки молоді.  

Серед студентів СНАУ є такі категорії, як студенти-сироти і студенти, 

позбавлені батьківського піклування, студенти із числа внутрішньо 

переміщених осіб, студенти із малозабезпечених та багатодітних родин, діти 

учасників бойових дій, учасники бойових дій, студенти з інвалідністю. Дані 

категорії студентів  потребують соціально-психологічного супроводу. 

В університеті працює практичний психолог, який займається 

діагностичною, просвітницькою, профілактичною діяльністю. 

Упродовж 2019 року практичним психологом надано індивідуальних 

консультацій понад 400 студентам та 35 викладачам, просвітницькою роботою 

було охоплено понад 3500 студентів, діагностичною роботою – близько 4000 

тисяч студентів. 

 

5.4. Розвиток студентського самоврядування 

Студенти Сумського НАУ є членами Всеукраїнської ради голів органів 

студентського самоврядування аграрних ЗВО України, громадської організації 

«Українська асоціація студентів», громадських організаціях «Краса та розум 

Сумщини», «Студентське братство Сумщини», «Національний студентський 
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союз» та інших. Щороку іменні стипендіати та активісти університету та 

коледжів СНАУ беруть участь у  зльоті «Лідери АПК ХХІ століття». 

Студенти СНАУ за підтримки органів студентського самоврядування 

активно приймають участь у написанні та реалізації грантових проектів 

Європейських організацій, наукових студентських конференціях, олімпіадах, 

дебатних турнірах та конкурсах. 

Протягом 2019 року був реалізований студентський проект 

«MediaSchool». 

  

5.5. Формування університетських традицій 

 Велику роль у формуванні університетських традицій відіграє 

художньо-естетичного виховання. У 2019 році проводилися такі заходи як 

«День знань», «Зустрічайте – це ми!», «День студента», новорічно-різдвяні 

заходи, тижні факультетів, інтелектуальна гра «Що? Де? Коли?», конкурси 

команд КВН, «Міс та Містер СНАУ», «Квартирник», участь художніх 

колективів у профорієнтаційних заходах, Днях відкритих дверей та інші. 

Окрім того, у 2019 році студенти університету взяли участь у акціях, 

спрямованих на утвердження здорового способу життя, тренінгових заняттях, 

присвячених Дню толерантності, акціях «День щастя у СНАУ», «Подаруй 

дитині посмішку», «Епідемія доброти» тощо. 

 Студенти СНАУ постійно беруть участь у міських заходах. У 2019 році 

студенти брали активну участь у благодійних акціях «До світлого дня – світлі 

вчинки», «Від серця до серця», «Святий Миколай» заходах, присвячених Дню 

Європи та інших.  

 Вже стало традицією проводити благодійні акції, спрямовані на 

допомогу сім’ям, які опинилися у складних життєвих обставинах, та 

учасникам бойових дій. 

Отже, можна зазначити, що навчально-виховний процес в університеті 

носить всебічний і комплексний характер, зорієнтований на поліпшення умов 

підготовки висококваліфікованих, соціально активних, патріотичних, 

морально і фізично здорових молодих людей. 

 

5.6. Участь студентів у загальнодержавних, обласних та 

міжнародних заходах 

Усвідомлення того, що ми маємо допомогти в становленні не просто 

професіонала, а всебічно розвиненого, здорового і активного громадянина 

спонукає нас розвивати різноманітні поза навчальні проекти. На сьогодні в 

університеті діє 4 гуртки художньої творчості та 1 клуб за інтересами. У 

гуртках художньої самодіяльності займаються лише 183 студента, із них: 

1) ансамбль сучасного танцю «Шарм» - 55 чол.; 

2) народний ансамбль народного танцю «Весна» - 60 чол.; 

3) ансамбль сучасного бального танцю «SWAY» - 25 чол.; 

4) академічний хор «Юність» - 25 чол.; 

5) клуб веселих та кмітливих – 50 чол.  
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Серед основних здобутків творчих колективів слід відмітити наступне: 

- ансамблю сучасного танцю «Шарм» встановлено звання «зразковий»; 

- зразковий ансамблю сучасного танцю «Шарм» та ансамбль сучасного 

бального танцю «Свей» взяли участь у встановленні Рекорду України 

«Наймасовіше виконання української польки» у м.Кропивницький; 

- зразковий ансамблю сучасного танцю «Шарм» посів ІІ місце у 

Всеукраїнському фестивалі - конкурсі  «Танцююча нація» та ІІ місце у 

Всеукраїнському фестивалі «Зірковий шанс»; 

- народний ансамбль народного танцю «Весна» взяв участь у 

Міжнародному фестивалі оркестрів у м.Едірне, Туреччина, взяв участь у 

фестивалі «Поронянське лато» у м.Поронін, Польща, та фестивалі «Зустріч 

Дружби» у Болгарії; 

- ансамбль сучасного бального танцю «Свей» посів І місце у Чемпіонаті 

України серед танцювальних колективів (м.Київ), ІІ місце у Міжнародному 

фестивалі пісні і танцю «Об’єднаймо дітей мистецтв», І місце у 

Міжрегіональному відкритому фествиалі конкурсу дитячої та юнацької 

творчості «Зірковий шанс» (м.Суми) 

 

5.7.  Спортивно-масова робота 

За період 2019 року в Сумському НАУ було створено 11 спортивних 

секцій: 

1. Вільна боротьба – Коломієць Андрій Якович  - 16 чол. 

2. Військово-спортивне багатоборств –Хоменко Сергій Васильович - 

15 чол. 

3. Волейбол (чол.) – Андреєва Ірина Анатоліївна – 24 чол. 

4. Волейбол (ж) – Самохвалова Ірина Юріївна – 14 чол. 

5. Легка атлетика метання – Євтушенко Євген Григорович – 13 чол. 

6. Легка атлетика – Клименченко Тетяна Григорівна – 12 чол. 

7. Настільний теніс – Харченко Роман Миколайович – 12 чол. 

8. Тхеквондо ВТФ – Хоменко Олександр Сергійович – 14 чол. 

9. Легкоатлетичний крос – Ліфінцев Іван Дмитрович – 14 чол. 

10. Шахи, шашки – Матлаш Віталій Анатолійович – 14 чол. 

11. Футбол – Клименко Єгор Олександрович – 22 чол. 

Спортивна та оздоровчо – масова робота в СНАУ організовується 

кафедрою фізичного виховання шляхом проведення наступних заходів: 

- згідно з наказом ректорату та у відповідності до плану роботи кафедри 

із спортивної–масової та оздоровчої роботи в університеті викладачами 

кафедри, відповідальними за факультети, разом із заступниками деканів з 

виховної та організаційної роботи проводяться змагання за програмою 

Спартакіади СНАУ серед збірних команд факультетів; 

За 2019 рік були проведені змагання серед факультетів з настільного 

тенісу, легкої атлетики, легкоатлетичного кросу, пауерліфтингу, футболу, 

волейболу (чол.), шахи, шашки, пляжний волейбол. 

- згідно календаря спортивно – масових заходів СНАУ щорічно 

кафедрою проводиться спартакіада «Здоров’я» серед викладачів та 
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співробітників СНАУ з залученням викладачів коледжів СНАУ. До програми 

цієї спартакіади входять такі види: такі види спорту: міні – футбол, волейбол, 

настільний теніс, шахи, дартс, армліфтинг. 

- спартакіада серед студентів, які мешкають у гуртожитках СНАУ; 

- змагання з футболу серед іноземних студентів; 

За період 2019 року були проведені змагання серед гуртожитків з 

настільного тенісу, волейболу та пауерліфтингу. 

- спортивне свято присвячене Дню студентського спорту в Україні; 

-участь кращих спортсменів і команд СНАУ в міських, обласних 

змаганнях: 

Тхеквондо – у Всеукраїнській Літній універсіаді в м. Івано-Франківськ: 

Нікітін Андрій (ФВМ), Ворона Анна (ФВМ), Ащаулов Владислав (ФВМ) 

стали бронзовими призерами з тхеквондо. 

Студенти СНАУ стали переможцями обласної універсіади з тхеквондо 

серед ВНЗ. 

Військово-спортивне багатоборство – на Чемпіонаті України 

чемпіонкою стала Ворона Анна (ФВМ), Красуля Станіслав (ФВМ), ІІ місце – 

Пащенко Анастасія (ФХТ), ІІІ місце – Ащаулов Владислав (ФВМ) 

На чемпіонаті світу з військово-спортивного: два 3  місця Ворона Анна 

(ФВМ), Красуля Станісла 1 та 3 місце, Ащаулов Владислав – 2 та 3 місце. 

Черкезов Хасайін (будів) – 2 місце на Чемпіонаті світу з військово-

спортивного багатоборства, Панасенко Анастасія – 1 та 2 місце, аспірантка 

Слобода Людмила – два перших місця. 

Футбол (чол.) – команда СНАУ в змаганнях з футболу стала бронзовим 

призером чемпіонату України серед іноземних студентів. ІІІ місце в обласній 

універсіади з футболу. 

Міні-футбол (чол.) – ІІІ місце в студентський Лізі Сумщини з міні-

футболу. 

Волейбол (жін.) – в обласній універсіада з волейболу (жін.) команда 

посіла 3 місце. В спартакіаді м. Суми з волейболу (жін.) – 3 місце. (тренер 

Самохвалова І. Ю.) 

Волейбол (чол.) – в обласній універсіада з волейболу (чол.) команда 

посіла 4 місце. В спартакіаді м. Суми з волейболу (чол.) – 3 місце. (тренер 

Андреєва І.А.) 

Настільний теніс – в обласній універсіаді з настільного тенісу, команда 

посіла 2 місце. В спартакіаді м. Суми з настільного тенісу  – 2 місце (д), 2 місце. 

(ч) (тренер Харченко Р. М.) 

Шахи, шашки - 2 місце в обласній універсіаді серед ВНЗ, 2 місце в 

спартакіаді м. Суми (Тренер команди Матлаш В. А.) 

Легка атлетика (крос) – 2 місце в міській спартакіаді серед ВНЗ з 

легкоатлетичного кросу  (тренер Клименченко Т.Г) 

Легка атлетика – 2 місце в обласній універсіаді з легкої атлетики (тренер 

Євтушенко Є.Г.) 

Вільна боротьба – 1 місце в обласній універсіаді серед ВНЗ з вільної 

боротьби. 
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Найкращі досягнення студентів 

1. Березін Максим – ст. юридичного факультету, дві срібні нагороди на 

чемпіонаті світу з козацького двобою, став чемпіоном України та чемпіоном 

Європи з козацького двобою. МС з панкратіону. 

2. Вепа Байраммурадов – ст. юридичного факультету, 1 місце на 

чемпіонаті області з вільної боротьби. 

3. Ткаченко Дмитро – ст. агрономічного факультету, 1 місце в чемпіонаті 

області, срібний призер обласної універсіади з легкої атлетики зі штовхання 

ядра. 

4. Балим Юлія – ст. юридичного факультету,  МС України з легкої 

атлетики, 1 місце в зимовому чемпіонаті зі спортивної ходьби серед дорослих, 

молоді, юніорів та юнаків в Івано-Франківську на дистанції 20 км. 

5. Коноваленко В’ячеслав – ст. ветеринарного факультету, КМС України 

з пауерліфтингу. Призер чемпіонату України з пауерліфтингу. 

6. Ворона Анна – ст. факультету ветеринарної медицини, два 3 місця на 

чемпіонаті світу з ВСБ. 

7. Красуля Станіслав - ст. факультету ветеринарної медицини, 1 та 3 

місця на чемпіонаті світу з ВСБ. 

8. Панасенко Анастасія – ст. факультету харчових технологій, 1 та 2 

місця на чемпіонаті світу з ВСБ. 

9. Ащаулов Владислав - ст. факультету ветеринарної медицини, 2 та 3 

місця на чемпіонаті світу з ВСБ. 

10. Черкезов Хасайін – ст. будівельного факультету, 2 місце на 

чемпіонаті світу з ВСБ. 

 

6. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНИЙ ТА ГОСПОДАРСЬКИЙ СТАН 
УНІВЕРСИТЕТУ  

У 2019 році університетом проводилася роботащодо забезпечення 

високої ефективності діяльності та стійкого фінансово-економічного стану. 

Зусилля спрямовувалися на збільшення обсягів фінансування за рахунок 

пошуку та залученню додаткових надходжень до бюджету, економне та 

раціональне його використання.  

Якість освіти в значній мірі залежить від фінансового забезпечення його 

діяльності, тому джерелами фінансування доходів університету у 2019 році 

були: 

1) кошти, отримані з бюджету (загальний фонд); 

2) кошти, отримані за рахунок надання платних послуг (спеціальний 

фонд), який складається з: 

- надходження від навчання вітчизняних студентів за контрактом; 

- надходження від навчання іноземних громадян; 

- надходження від проведення наукової діяльності; 

- надходження від діяльності структурних підрозділів, що на надають 

платні послуги; 
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- надходження від реалізації продукції комбінату громадського 

харчування; 

- надходження від надання комунальних послуг та проживання в 

гуртожитку; 

- надходження від реалізації с. – г. продукції; 

- надходження від оренди приміщення та реалізації майна. 

У 2019 році університет по загальному фонду профінансовано на суму  

130335,9тис. грн., що більше 20% в порівнянні з минулим роком. 

Надходження до спеціального фонду склали 80172,0 тис. грн., що більше в 

порівнянні з 2018 роком на 4%. 

 

Загальні обсяги та структура фінансування діяльності 

університету у 2018-2019 роках 
Найменування 2018 2019 Відхилення, 

+,- Джерело 

фінансування 

Сума, 

тис. грн. 

Структура, 

% 

Сума, 

тис. грн. 

Структура, 

% 

Загальний фонд 

державного 

бюджету 

104789,9 57,6 130335,9 61,9 +22 246,0 

Спеціальний 

фонд державного 

бюджету (власні 

кошти) 

77262,2 42,4 80172,0 33,1 +2 909,8 

ВСЬОГО 182052,1 100 210507,9 100 * 

Фінансування, отримане з державного бюджету використовувалось 

протягом 2019 року на оплату поточних видатків згідно до затвердженого 

кошторису Міністерством освіти і науки України.  

 

Загальні обсяги та структура фінансування діяльності 

відокремлених структурних підрозділів – Глухівського агротехнічного 

інституту та коледжів СНАУ 2019 роках 

Назва 

Загальний фонд 

державного бюджету 

Спеціальний фонд 

державного бюджету 

(власні кошти) 

Сума, тис. 

грн. 

Структура, 

% 

Сума, 

тис. грн. 

Структура, 

% 

Глухівський агротехнічний 

інститут  

30507,9 36,4 7100,0 35,0 

Маловисторопський 

коледж 

12220,8 14,6 1982,9 9,8 

Охтирський коледж  11587,7 13,8 2975,9 14,6 

Путивльський коледж 11726,5 14,1 1115,0 5,5 

Роменський коледж  12802,3 15,3 4054,7 20,0 

Коледж СНАУ 4885,3 5,8 3060,8 15,1 

ВСЬОГО 83730,5 100 20289,3 100 
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У 2019 році показники фінансування загального фонду збільшились на 

25,5 млн. грн. Це сталося за рахунок повного забезпечення виплати заробітної 

плати з урахуванням підняття мінімальної заробітної плати . збільшення 

фінансування на 17,1 млн. грн. Крім того, було збільшено соціальні виплати 

дітям-сиротам з урахуванням індексу споживчих цін та збільшення 

фінансування на енергоносії на 6,1 млн грн.. Збільшено і фінансування 

наукової діяльності, в тому числі отримано 3,5 млн. грн. на придбання 

обладнання для лабораторій. Вперше за останні 10 років було виділено 

загальним фондом 3,0 додаткового фінансування на капітальний ремонт 

гуртожитків. 

Обсяги та структура видатків за рахунок загального фонду університету 

у 2018-2019 роках 

Статті витрат  2018 рік 
2019 рік Відхилення, 

+,- 

Заробітна плата з нарахуваннями 69 636,1 86 758,5 +17 122,4 

Соціальні виплати дітям-сиротам 3242,8 3 873,6 +630,8 

Оплата енергоносіїв  5411,6 11 518,2 +6106,6 

Стипендії 22136,9 22 130,0 -6,9 

Придбання товарів, робіт та послуг 791,0 930,6 +139,6 

Видатки на відрядження  77,6 125,,0 +47,4 

Капітальні видатки 3493,9 5000,00 +1506,1 

ВСЬОГО  104 789,9 130 335,9 +25 546,0 
  

Університет у 2019 р., як і в попередні роки, забезпечив у повному обсязі 

виплати заробітної плати, стипендій, надбавок, доплат до заробітної плати та 

виплату грошової допомоги у розмірі посадового окладу на оздоровлення до 

щорічної відпустки усім працівникам Університету. 

 

 Обсяги та структура видатків за рахунок загального фонду 

відокремлених структурних підрозділів – Глухівського інститут та 

коледжів СНАУ у 2019 році 

 

Статті витрат  Сума, тис. грн.  % в структурі  

Заробітна плата з нарахуваннями 68090,4 70,5 

Соціальні виплати дітям-сиротам 3913,6 4,1 

Оплата енергоносіїв  9529 9,9 

Стипендії 14999,8 15,5 

ВСЬОГО  96532,80 100 

Основними джерелами наповнення спеціального фонду університету у 

2019 році булу такі. 
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Обсяги та структура джерел наповнення спеціальному фонду 

університету у 2018-2019 році, тис. грн. 

Статті витрат  2018 2019 
Відхилен

ня (+,-) 

Доходи, отримані від освітньої діяльності: 50 817,1 50 008,9 -808,2 

надходження від навчання вітчизняних 

студентів за контрактом 
32 105,4 25 937,8 -6167,6 

надходження від навчання іноземних громадян 16 585,8 11 187,2 -5398,6 

надходження від діяльності структурних 

підрозділів, що на надають платні послуги 
2 125,9 12 883,8 +10757,9 

Доходи, отримані від господарської 

діяльності: 
24 709,2 25 209,9 +500,7 

надходження від проведення наукової 

діяльності 
3 358,3 2663,0 -695,3 

надходження від реалізації продукції комбінату 

громадського харчування 
5 093,7 5 067,1 -26,6 

надходження від надання комунальних послуг 

та проживання в гуртожитку 
14 074,4 14 983,4 +909,0 

надходження від реалізації с. – г. продукції 1 903,2 1 799,4 -103,8 

надходження від оренди та реалізації майна, 

інші 
279,6 697,0 417,4 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, 

грантів та дарунків  
4 812,8 4 953,2 +140,4 

ВСЬОГО  80 339,1 80172,0 -167,1 

 Кошти, які надійшли до спеціального фонду університету, використані 

на утриманні університету – виплату заробітної з нарахуваннями, сплату 

комунальних послуг, забезпечення навчального процесу, утримання 

гуртожитків та житлових будинків, поточних ремонтів будівель і споруд, 

сплату податків, придбання продуктів харчування для КГХ, ПММ, 

будівельних матеріалів, господарського інвентарю та ін. 

 

Обсяги та структура джерел наповнення спеціальному фонду 

відокремлених структурних підрозділів – Глухівського інституту та 

коледжів СНАУ   у 2019 році 

Статті витрат  
Сума, 

тис. грн.  

% в 

структурі  

Глухівський агротехнічний інститут  

Доходи, отримані від освітньої діяльності 1673,6 22,0 

Доходи, отримані від господарської діяльності 5297,6 69,7 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші 128,0 1,7 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 
499,4 6,6 

Маловисторопський коледж 

Доходи, отримані від освітньої діяльності 137,5 6,9 
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Доходи, отримані від господарської діяльності 1285,4 64,8 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші 6,0 0,3 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 
554 28 

Охтирський коледж 

Доходи, отримані від освітньої діяльності 530,4 14,9 

Доходи, отримані від господарської діяльності 2420,1 7,8 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші 25,4 0,7 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 
592,7 16,6 

Путивльський коледж  

Доходи, отримані від освітньої діяльності 595 53,3 

Доходи, отримані від господарської діяльності 520 46,7 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші -  

Роменський коледж  

Доходи, отримані від освітньої діяльності 266,2 6,6 

Доходи, отримані від господарської діяльності 2773,2 68,4 

Надходження від оренди та реалізації майна, інші 132,1 3,2 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 
883,2 21,8 

Коледж СНАУ 

Доходи, отримані від освітньої діяльності 2331,6 77,9 

Доходи, отримані від господарської діяльності 483,7 14,6 

Доходи, від отриманих благодійних внесків, грантів та 

дарунків 
222,6 7,5 

Кошти, які надійшли до спеціального фонду відокремлених структурних 

підрозділів, використані виплату заробітної з нарахуваннями, сплату 

комунальних послуг, забезпечення навчального процесу, утримання 

гуртожитків та житлових будинків, поточних ремонтів будівель і споруд, 

сплату податків, придбання продуктів харчування, ПММ та ін.  
 

Структура та динаміка основних статей використання коштів 

спеціального фонду університету у 2018-2019 році 

Статті витрат  2018 рік  2019 рік 
Відхилення,

+,-  

Заробітна плата з нарахуваннями 45 245,4 50 081,0 +4835,6 

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 7 331,3 7080,7 -250.6 

Придбання продуктів харчування 2561,7 2649,6 +87,9 

Оплата послуг сторонніх організацій 4 415,1 3786.4 -628.7 

Відрядження 1 249,6 1000 -249,6 

Оплата енергоносіїв 12 965,0 10189,7 -2775,3 

Сплата податків  149,0 191,9 +42,9 

Соціальні виплати 139,9 368 228,1 

Придбання обладнання довгострокового 

користування 

1607,3 973,5 
-633,8 
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Капітальні видатки на будівництво, 

реконструкцію, реставрацію та ремонти 

1310,8 3186,5 
+1875,7 

ВСЬОГО  76 975,1 79507,3 +2532,2 

Фінансові ресурси університету у першу чергу націлені на соціальний 

захист працівників Університету, де найбільшу питому вагу мають видатки на 

оплату праці, премії, матеріальну допомогу.  

2019 р. характеризується значними витратами на заробітну плату з 

нарахуваннями на неї. Значна питома вага фонду заробітної плати в структурі 

видатків пов’язана з підвищенням  заробітної плати науково-педагогічним та 

педагогічним працівникам , премій, надбавок до заробітної плати, 

матеріальної допомоги та інших виплат. 
 

Структура та динаміка основних статей використання коштів 

спеціального фонду відокремлених структурних підрозділів –  

Глухівського інституту та коледжів СНАУ у 2019 році 

Статті витрат  
Сума, тис 

грн.  

% в 

структурі  

Заробітна плата з нарахуваннями 11746,6 59,8 

Придбання матеріалів, обладнання, інвентарю 2934,0 14,9 

Придбання продуктів харчування 774,2 3,9 

Оплата послуг сторонніх організацій 799,8 4,1 

Відрядження 108,4 0,6 

Оплата енергоносіїв 2959,8 15,1 

Сплата податків  309,1 1,6 

ВСЬОГО  16 772,4 100 

Використання коштів загального та спеціального фондів на виплату 

заробітної плати у 2014-2019 р. відображено у таблиці. 

 

Питома вага фонду оплати праці університету за 2014-2019 рр. 

Роки Показники 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

% від 

фінансування 

по загальному 

фонду 

% від 

фінансування 

по загальному 

фонду 

2014 Заробітна 

плата  
27428,8 28316,4 49,0 51,0 

2015 Заробітна 

плата  
34941,3 27635,3 55,0 45,0 

2016 Заробітна 

плата 
39 250,2 35471,2 53,0 47,0 

2017 Заробітна 

плата 
59 773,3 40 255,7 59,8 40,2 

2018 Заробітна 

плата 
69 636,1 45 245,4 60,6 39,4 

2019 Заробітна 

плата 
86 758,5 50 081,0 63,4 36,6 
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У 2019 році вдалося вирівняти співвідношення виплат заробітної плати 

між загальним та спеціальним фондами у відповідності до приведеного 

контингенту. 

 

Структура та динаміка використання коштів на видатки 

соціального спрямування в 2018-2019 рр. 

Статті витрат  

Видатки  

за 2018 

рік 

% в 

структу

рі ФОП 

Видатк

и  за 

2019 рік 

% в 

структу

рі ФОП 

Відхилен

ня, (+,-) 

Допомога на оздоровлення 

науково-педагогічним 

працівникам, тис. грн. 
2 481,7 2,7 2927,0 2,1 +445,3 

Матеріальне заохочення 

(премії), тис. грн. 
5 017,0 5,4 8262,8 6,0 +3245,8 

Матеріальна допомога,  

тис. грн. 
345,6 0,4 366,0 0,3 +20,4 

Виплата допомоги на 

оздоровлення на 1 науково-

педагогічного працівника, грн. 
5600,1 * 7372,8 * +1772,7 

Виплата матеріальної 

допомоги на 1 працівника 

обслуговуючого персоналу, 

грн. 

526,1 * 611,0 * +84,9 

Всього видатків соціального 

спрямування 
7 844,3 * 11555,8 * +3711,5 

Порівняно з 2018 роком у 2019 році відбулося значне збільшення 

видатків соціального спрямування на 3,7 млн. грн.. 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2019 р. склала 3558,7 тис. 

грн., із них по оплаті за освітні послуги  - 2107,8 тис. грн., по оплаті за 

послуги, надані в сфері господарської діяльності -  1450,9 тис. грн. 

Прострочена дебіторська заборгованість відсутня. 

Станом на 01.01.2019 р. кредиторська заборгованість не обліковується. 

Всі юридичні та фінансові зобов’язання взяті в межах бюджетних призначень 

на 2019 рік. 

Університет у 2019 р. отримав спонсорську допомогу у вигляді 

благодійних внесків та дарунків на суму 5 300,4тис. грн. (комп’ютерну 

техніку та пристрої, побутову техніку, меблі, обладнання для реконструкції 

котельні, телекомунікаційне обладнання, книги у бібліотечний фонд та ін.). 

Державне майно, що знаходиться на балансі Університету, 

використовується ефективно  за призначенням. Стан його збереження 

характеризують такі показники: 

o вартість державного майна, що знаходиться на балансі 

Університету, складає 138 214,8тис. грн.; 

o кількість матеріально відповідальних осіб, за якими закріплено 

майно, – 478; 

o кількість договорів про матеріальну відповідальність –478. 
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Річна інвентаризація майна, коштів і фінансових зобов’язань за 2019 р. 

проведена в повному обсязі. Протокол результатів інвентаризації затверджено 

на засіданні робочої інвентаризаційної комісії. Щомісячно проводяться 

перевірки матеріально відповідальних осіб щодо додержання правил 

збереження та експлуатації державного майна. 

Бухгалтерська звітність як єдина система даних про майновий та 

фінансовий стан Університету, статистична звітність та інші відомості про 

роботу ВНЗ до контролюючих органів подавались в установлені строки. 

Розрахунки з установами, організаціями, банками, постачальниками та 

іншими організаціями Університет проводить своєчасно. Простроченої 

заборгованості немає. Із сплати податків і зборів боргів немає. Обслуговування 

і використання бюджетних коштів, укладання договорів оренди нерухомого 

майна, закріпленого за Університетом, здійснюється відповідно до 

встановленого порядку. 

На стипендіальне забезпечення студентів та аспірантів у 2019 р. 

витрачено 22 136,9 тис. грн. Це кошти Державного бюджету. На 

стипендіальне забезпечення дітей-сиріт витрачено 3 804,7 тис. грн. Це кошти 

Управління соціального захисту населення. Мінімальний розмір стипендії 

становить 1300 грн., студента-відмінника 1892 грн.  

 

Напрямки використання коштів на матеріальну підтримку та 

оновлення матеріально-технічної бази університету у 2017-2018 рр., тис. 

грн. 

Показники 2018 р. 

 
2019р 

Відхиленн
я, 
+- 

Паливно-мастильні матеріали та запчастини 2653,6 2031,4 -622,2 
Будівельні матеріали (в тому числі електро-, 

сантехнічні,  виготовлення меблів, 

металопластикові конструкції) 

 

2752,3 

 

4673,1 

 

+1920,8 

Навчальні матеріали, посібники та 

обладнання 
888,1 284,3 -603,8 

Комп’ютерна техніка та обладнання 607,8 1133,3 525,5 
Господарські матеріали  (інвентар, засоби 

гігієни та ін.) 
1935,2 1665,0 -270,2 

Придбання матеріалів для ведення с. – г. 

діяльності 
305,4 189,4 -116,0 

Навчальне обладнання, інструменти, прилади 

та інвентар (факультети) 

 

3001,7 

 

4855,3 

 

+1853,6 

Всього 12144,1 14 831,8 +2687,7 

Протягом року було використано коштів в сумі 14,8 млн. грн. на 

розвиток матеріально-технічної бази, в тому числі 33% даних коштів 

отримали на свої внутрішні потреби факультети і 67% витрачено на 

загальноуніверситетські господарські потреби. 

 



 

34 

Ефективність використання с.-г. угідь у 2018-2019році 

Показники 
од. 

виміру 
2018 рік 2019 рік 

Відхил

ення, 

+,- 

Всього земельних угідь га 522,78 522,78 * 

з них сільськогоспадарських угідь га 425,76 425,76 * 

з них обробляється власними силами га 425,76 64,6 * 

Фінансові результати 

Всього надійшло коштів від обробітку 

ґрунту 
тис.гр

н. 5553,0 3708,8 

-

1844,2 

Отримано доходу з 1 га 

Від обробітку власними силами грн/га 1300,4 1543,3 +242,9 

В порівнянні з минулим роком основні показники, які характеризують 

ефективне земельних угідь у 2019 році збільшились у результаті співпраці з 

аграрним бізнесом. 

  

Виробництво продукції рослинництва 2019 рік, тис. грн. 

Виробництво продукції 

Валова продукція, тис. грн. 3 708,8 

Відсоток забезпеченості кормами тварин,%  70,0 

В результаті діяльності рослинницького підрозділу на 90  % забезпечено 

потребу в основних видах кормів тварин, забезпечено потребу комбінату 

громадського харчування на 50%  та реалізовано продукції на суму 426,8тис. 

грн. 
 

Виробництво продукції тваринництва за 2019 рік, тис. грн. 

Показники   

Валова продукція, тис. грн. 827,3 

Відсоток забезпеченості КГХ с.- г. продукцією,% 50% 
 

В результаті діяльності тваринницького підрозділу на 50% забезпечено 

потребу в основних продуктах харчування комбінат громадського харчування, 

тварин – кормами, та реалізовано продукції населенню на суму 529,5 тис. грн., 

що більше, ніж у минулому році в 2 рази. 
 

7. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА РОБОТА 

В Сумському НАУ: 

У 2019 році було виконано наступні ремонтні роботи: 

І.  Поточні ремонти: 

- ремонт покрівлі   S = 1184 м2 на  1605,3 тис. грн. за кошти СНАУ; 

- благоустрій території університету    S = 568 м2 на  210,0 тис. грн. за 

кошти СНАУ; 

 - поточний ремонт фасадів   S = 270 м2 на  74,5 тис. грн. за кошти 

СНАУ 
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-  поточні ремонти навчальних корпусів та гуртожитків   S = 2977 м2 на  

4465,3 тис.грн. 

 із них:  

3661,546 тис. грн. - кошти СНАУ;  

803,754 тис. грн. - кошти БО «БФВ СНАУ» 

- наукових лабораторій - 4 шт. 

-  лекційних та учбових аудиторій - 24 шт. 

-  кабінетів - 16  шт. 

-  підсобних кімнат та санвузлів - 37 шт. 

-  кімнат в гуртожитках –-54 шт. 

Поточний ремонт приміщень комбінату громадського харчування: 

- загально-будівельні роботи - 305 тис. грн. кошти СНАУ; 

- металопластикові конструкції - 87,600 тис.грн. кошти БО «БФВ 

СНАУ»; 

- вентиляція - 66 тис. грн. кошти БО «БФВ СНАУ»; 

- меблі - 89,300 тис. грн. кошти БО «БФВ СНАУ»; 

- обладнання - 94 тис. грн. кошти СНАУ. 

Загальна сума - 641,900 тис. грн. 

ІІ. Енергозбереження: 

- заміна вікон в навчальних корпусах та гуртожитках 

S = 705,4 м2 на 1934,5 тис.грн. 

Із них: 

1686,500 тис. грн.. кошти СНАУ; 

248 тис. грн.. кошти БО «БФВ СНАУ». 

ІІI. Виготовлено меблів власними силами для гуртожитків та           

навчальних корпусів: 

- кількість виробів 390 шт. на суму - 470,0 тис.грн. 

із них: 290 тис. грн.. кошти СНАУ; 

180 тис.грн. кошти  БО «БФВ СНАУ». 

           IV. Закупівля дров:  

-  план 1000 м 3 на  895 тис.грн. 

- фактично 1000 м3  проплатили повністю. 

     V. Закупівля вугілля:  

- план 672 т на 2 379 810,99 грн.  

- фактично 576,95 т проплатили 1 156 575,12 грн. 

- залишилось завезти  94,69 т.   

В Глухівському агротехнічному інституті імені С.А. Ковпака 

Сумського НАУ: 

У 2019 році було виконано наступні ремонтні роботи: 

І.  Поточні ремонти: 

 - благоустрій території інституту  S= 560 м2  на  26,5  тис.грн. 

 - поточний ремонт фасадів   S= 640 м2 на  37,9 тис.грн. 
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 -  поточні ремонти корпусів та гуртожитків   S= 12560 м2  на  388,3 

тис.грн. 

ІІ. Енергозбереження: 

 - заміна вікон в  корпусі № 1, №2, учбова лабораторія; S = 58,5 на  90,6 

тис.грн. 

ІІI. Закупівля дров 

       - план 2600 м3 на 1768,1 тис. грн. 

       - фактично 2295  м3  на 1512,6 тис. грн. 

В Путивльському коледжі СНАУ:  

У 2019 році було виконано наступні ремонтні роботи: 

І. Поточні ремонти:  

- благоустрій  території коледжу та стадіон S=3300м2 на 4.5 тис. грн  

-  поточний ремонт фасадів S=46м2 на 1.5 тис. грн 

- поточні ремонти корпусів  та гуртожитку S=1010м2 на 18 тис. грн. 

із них: 

 лабораторій  - 1  

 лекційних та учбових аудиторій  - 12 

 кабінетів - 3 

 підсобних кімнат  та санвузлів - 8 

 кімнат в гуртожитку – 10 

 ремонт паркану на подвір'ї навчального корпусу 70п.м 15 тис.грн 

 ІІ . Енергозбереження  

- заміна вікон у гуртожитку  S=4.7м2 на 5тис.грн 

- встановлення енергозберігаючого освітлення у 1 навчальній  аудиторії 

ІІІ . Закупівля  дров 

 план 800 м3 

 фактично 815 м3=387,210 тис.грн 
 з них власними силами  210 м3 

 придбали бензопили-2шт. 6650 грн 

ІV. Підготовка котельні до опалювального сезону: 

- навчання операторів твердопаливних  котлів, слюсаря, 

відповідального за газове господарство, відповідального   за теплове 

господарство, відповідального за енергогосподарство, 

відповідального  з охорони праці – 1600 грн.  

- перевірка  приладів  обліку газу – 19.353 тис. грн 

-    встановлено пристрій дистанційної передачі обліку газу (ай-мод)  

27.8 тис.грн. 

 -   реконструкція топкової (встановлення твердопаливного котла на 

250кВт) - 217 тис.грн 

 Виконання  планових заходів  з охорони праці та техніки 

безпеки 

-  перезарядка вогнегасників-12 шт 1555 грн 

- страхування ДПД (паспорти ,Страховка) - 3000 грн 

- технічний огляд автотранспорту - 2000  грн 
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В Маловистороському коледжі імені П.С. Рибалка СНАУ:  

У 2019 році було виконано наступні ремонтні роботи: 

І.  Поточні ремонти: 

- ремонт покрівлі (навчальний корпус, спортивна зала гуртожиток)     

S= 3213,5 м2 на  183,512  тис. грн. 

-  поточні ремонти навчального  корпусу та гуртожитку  S = 2850 м2 на  

131,730  тис. грн. 

із них: 

- лекційних та учбових аудиторій – 14 шт. 

- підсобних кімнат та санвузлів – 10 шт. 

- їдальня – 1 шт. 

- коридори – 2 шт. 

- ремонт електромережі на суму 146,58 тис. грн. 

Загальна сума використаних коштів на ремонтні роботи 329,900 

тис. грн. 

ІI. Заготівля дров 
       - власними силами 160 м3  

       - придбано 235 м3  на 199,750 тис. грн. 

В  Охтирському  коледжі Сумського НАУ  

У 2019  році було виконано наступні ремонтні роботи: 

І. Капітальні ремонти: 

- капітальний ремонт покрівлі навчальних лабораторій   S=525 м2 на  

70 тис.грн 

- капітальний ремонт опалення майстерні  на 15,1 тис. грн. 

- капітальний ремонт опалення лабораторій   на 34,8 тис. грн. 

          ІІ.  Поточні ремонти: 

- ремонт покрівлі гуртожитку  S= 90 м2 на 15,6 тис. грн. 

- ремонт покрівлі майстерні на 15,7 тис. грн. 

- благоустрій території коледжу S= 250 м2  на  22,5 тис. грн 

 - поточний ремонт фасадів S= 80 м2  на  4,5 тис. грн 

-  поточні ремонти корпусів та аудиторій  S= 850 м2 на  16,2 тис. грн. 

із них: 

 - навчальних аудиторій – 5 шт. 

 - практичних лабораторій – 4 шт. 

 - підсобних кімнат  – 1 шт. 

 - кімнат в гуртожитках – 3 шт. 

 - поточний ремонт кухонь, коридорів гуртожитку – 4,7 тис. грн. 

ІІІ. Енергозбереження: 

- заміна електроламп на енергозберігаючі в навчальних аудиторіях –2,5                 

тис. грн. 

ІV. Закупівля дров: 

       - план 200 м3 на 199 тис. грн. 

       - фактично 200 м3  заплатили повністю. 

В Коледжі Сумського НАУ: 
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У 2019 році було виконано наступні ремонтні роботи: 

І. Поточні ремонти: 

- капітальний ремонт східців навчального корпусу на 6 тис. грн.; 

- ремонт даху навчального корпусу (герметизація склотканиною) 200 м2; 

- ремонт даху гуртожитку № 2 єврорубіроідом 100 м2 на 3,9 тис. грн.; 

- ремонт даху ТП-59 єврорубіроідом 50 м2 на 1,6 тис. грн.; 

- ремонт водостоків гуртожитку № 2 і навчального корпусу на 15 тис. 

грн.; 

- перетяжка меблів навчального корпусу на 7,5 тис.; 

- ремонт та виготовлення парт для аудиторій на 9 тис. грн.; 

- заміна зіпсованих шибок в гуртожитку і навчальному корпусі S = 20 м2; 

- ремонт навчальних приміщень та приміщень в гуртожитку № 2 

S = 900 м2 на 18,2 тис. грн.; 

із них: кабінети, лабораторії – 25 шт.; 

- спортивний зал – 1 шт.; 

- кімнат у гуртожитках – 70 шт.; 

- підсобних приміщень та санвузлів – 17 шт.; 

- ремонт сантехнічного обладнання (крани, бачки, труби) каналізаційної 

і водопровідної системи коледжу на суму 4,2 тис. грн.; 

- планова повірка та ремонт вузлів обліку води, тепла, електроенергії на 

суму 3,0 тис. грн.; 

- очистка парку «Веретенівський» від сухостою та зламаних дерев; 

- посадка лип в парку – 85 шт.; 

- очистка узбіччя від саморослих дерев – 150 м.; 

- ремонт автотранспорту на суму 2 тис. грн. 

ІІ. Заходи по економії тепла та енергозбереження: 

- ремонт бойлера для підігріву води для гуртожитку № 2; 

- встановлення енергозберігаючих ламп на суму 1,3 тис. грн.; 

- придбання довідників закриття вхідних дверей на суму – 1,6 грн. 

ІІІ. Виконання планових заходів з охорони праці та техніки безпеки: 

- перезарядка та придбання вогнегасників, перевірка кран-комплектів 

ліцензованою організацією на суму 1,5 тис. грн. 

- ремонт та фарбування пожежних драбин – 0,5 тис. грн.; 

- виготовлення інформаційних знаків по пожарній безпеці. 

В Роменському коледжі СНАУ:  

У 2019 році було виконано наступні ремонтні роботи: 

        І. Часткові поточні ремонти корпусів і гуртожитків: 

S= 1350 м2 на суму  73,0 тис. грн; 

в тому числі: 

- ремонт підлоги та заміна лінолеуму у 3-х кімнатах корпусу № 1 та 

гуртожитку №1: 

загальною площею 58 м2 на суму 3421 грн.; 

- ремонт системи водопостачання:  

S=12 пог. м на  суму 2700 грн; 

- поточний ремонт кімнат в гуртожитку №1:  
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S= 310 м2 на суму 15 000 грн; 

 

- поточний ремонт аудиторій в корпусі №1:  

S= 1040 м2 на суму  40 279 грн; 

- заміна дверей  на запасних виходах в гуртожитку № 1 в кількості: 

 2- х штук на суму 6000 грн; 

- заміна дверей в 2-х аудиторіях лабораторного корпусу  

на суму 5 600 грн 

      ІІ. Енергозбереження: 

-  заміна віконних блоків в корпусу № 1:  

S= 32 м2 н суму  48 000 грн; 

- частковий ремонт віконних блоків в лабораторному корпусі :  

S = 160 м2 на суму 7752 грн; 

-  ремонт покрівлі на лабораторному корпусі:  

S = 300м2 на суму 89 920 грн. 

       ІІІ. Придбано: 

- поповнення бібліотечного фонду на суму 25 622 грн. 75 коп.;  

- проектор  1 шт. на суму 11 688 грн; 

- штори для сцени в актову залу  на суму 10 670 грн;  

- фотоапарат – 1 шт. на суму 5 600 грн; 

- телевізор – 1 шт. на суму 6700 грн; 

- комп’ютерна техніка в кількості 3 шт. на суму 8 970 грн; 

- сонячні панелі в кількості 4 шт. на суму 9 972 грн; 

- газонокосарка в кількості 1 шт. на суму 8 950 грн; 

- електроводонагрівачі в кількості 4 шт. на суму 8 484 грн. 

- ел.лічильники та трансформатори струму в кількості 3 шт на суму 

15 750 грн; 

-  лічильник води в кількості 1 шт. на суму 2100 грн. 

 

8. ДОДЕРЖАННЯ ЗАКОНОДАВСТВА, АКТИВНЕ ВИКОРИСТАННЯ 
ЗАСОБІВ ЩОДО УДОСКОНАЛЕННЯ УПРАВЛІННЯ В УНІВЕРСИТЕТІ ТА 

КОЛЕДЖАХ 
 

8.1.  Діяльність юридичної служби по захисту правових та економічних 

інтересів Сумського НАУ 

Протягом 2019 року на супроводженні в юридичному відділі 

Сумського НАУ перебувало 38 судових справ, з них: 

1. За позовними заявами Сумського НАУ про стягнення заборгованості 

із боржників за неналежне виконання договірних зобов’язань по 13 справам 

заявлено позовні вимоги на суму 154 247,58 грн., з них на 82 972,58 грн. наявне 

рішення суду на користь університету. 

2. За позовами ПАТ «НАК «Нафтогаз Україна» до Сумського НАУ про 

стягнення штрафних санкцій, пені, інфляційних витрат по 5 справам 

відмовлено у задоволенні позовів на суму 40 975,37 грн. на користь 

університету.  
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3. Юридичному відділу Сумського НАУ вдалося застерегти від 

стягнення Державної екологічної інспекції у Сумській області із університету 

на суму 5 154 009,43 грн. щодо наднормативних викидів в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин від стаціонарних джерел викидів. 

4. Рішеннями Верховного Суду України у 2019 році задоволені касаційні 

скарги Сумського НАУ щодо законності звільнення колишніх співробітників 

Горогодського А.В. та Мандрики В.Г. 

5. За позовною заявою Сумського НАУ до ТОВ «Терміко – ЛТД» про 

розірвання договору, стягнення штрафу, пені, інфляційних втрат на суму 

158 105,00 грн. - позов задоволено в повному обсязі.  

6. За позовною заявою Сумського НАУ до ТОВ «Техойл МК» про 

стягнення заборгованості 23 488,80 грн. позов задоволено в повному обсязі. 

7. За позовними заявами Сумського НАУ про стягнення заборгованості 

із боржників за сплату житлово-комунальних послуг по 3 справам заявлено 

позовні вимоги на суму 13 700,00 грн., перебувають на розгляді у суді. 

8. Опрацьовано, внесено зміни, доповнення, уточнення по посадовим 

інструкціям працівників Сумського НАУ у загальній кількості 46 інструкції; 

по посадовим інструкціям працівникам відокремлених структурних 

підрозділів у загальній кількості 39 інструкцій; опрацьовані Положення про 

коледжі Сумського НАУ у загальній кількості 6 положень. 

9. Протягом 2019 року юридичним відділом Сумського НАУ проведено 

процедури по 19 публічним закупівлям на загальну суму 28 344 313,00 грн. 

10.  Юристами опрацьовано, погоджено 2927 наказів з кадрових 

питань, контрактів 264, по загальному відділу наказів із основної діяльності 

440, із адміністративно-господарської діяльності 434, із особового складу 

студентів 3700, розпоряджень 90. 

11. Юристами проаналізовано, погоджено приблизно 1500 договорів з 

економічно-господарської діяльності університету та коледжів, договорів 

цивільно-правового характеру, договорів із іноземними студентами. 

12. Юридичним відділом розроблено Кодекс академічної етики та 

Положення про комісію з академічної етики у Сумському НАУ, взята активна 

участь у змінах до Статуту, колективного договору, відповідно до змін 

чинного законодавства. 

13. Крім того, юридичний відділ:  

- приймав участь у атестації педагогічних працівників; 

- приймав активну участь (особливо Флюр Є.П.) у слідчому 

експерименті по кримінальному провадженні відносно проведених робіт з 

гідрохімічної очистки системи опалення у Маловисторопському коледжі; 

- взаємодіє із студентським самоврядуванням університету. 

14. Юридичним відділом ініційовано відкриття 20 виконавчих 

проваджень органами ДВС щодо стягнення коштів на користь університету. 

Юридичним відділом опрацьовано, підготовлено відповіді на 300 

запитів правоохоронних органів, працівників університету, громадських 

організацій тощо.  
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9. УПРАВЛІНСЬКА  ДІЯЛЬНІСТЬ 
 

9.1. Звіт про роботу відділу кадрів Сумського НАУ за 2019 рік 

Відділ кадрів є самостійним структурним підрозділом Сумського 

національного аграрного університету. 

Відділ у своїй роботі керується чинним законодавством, Статутом 

Сумського НАУ, Колективним договором СНАУ, рішеннями вченої ради 

Сумського НАУ, наказами і розпорядженнями ректора, розпорядженнями 

першого проректора Університету та Положенням про відділ кадрів. 

Відділ кадрів відповідає за документальне оформлення трудових 

відносин в Університеті. Забезпечує дотримання трудового законодавства та 

організацію обліку і звітності з особового складу. 

На даний час в Сумському НАУ працює 1036 співробітників, із них:  

1) штатних – 996:  

- науково-педагогічних працівників –  397 

- навчально-допоміжного персоналу – 118  

- педагогічних працівників – 54  

- адміністративного персоналу – 134  

- бібліотека – 16  

 - робітники та обслуговуючий персонал – 277  

 2) зовнішніх сумісників – 40  

Відділ кадрів готує проекти наказів ректора СНАУ з кадрових питань 

(про прийняття на роботу, переведення на іншу посаду, переміщення на інше 

робоче місце, звільнення з роботи, зміну облікових даних, про надання 

відпусток, про заохочення, накладення стягнень та ін.), забезпечує реєстрацію 

наказів, формування їх у справи, поточне зберігання. 

Всього в 2019 році підготовлено наказів з кадрових питань 2927, з них: 

- з основного виду діяльності – 2225; 

- щодо надання щорічних відпусток – 702. 

В 2019 році звільнено з посад 210 штатних працівників; 279 – внутрішніх 

сумісників; 51 – зовнішніх сумісників. 

В 2019 році прийнято на посади 185 штатних працівників; 288 – 

внутрішніх сумісників; 45 – зовнішніх сумісників. 

Переведено по університету на інші посади 517 працівників. 

Плинність кадрів в 2019 році в Сумському НАУ становить 20 % 

Повідомлення Державній фіскальній службі про прийняття працівника 

на роботу — важлива складова процесу укладення трудового договору, 

передбачена частиною 3 статті 24 Кодексу законів про працю України. В 2019 

році відділом кадрів направлено 518 таких повідомлень до ДФС. 

 Відповідно до ст. 19 ЗУ «Про основи соціальної захищеності інвалідів в 

Україні»,  норматив робочих місць працівникам з інвалідністю 

встановлюється в розмірі 4 % від чисельності штатних працівників. Завдяки 

співпраці відділу кадрів з міським центром зайнятості цей норматив в 
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університеті виконується. Також працівники відділу співпрацюють із міським 

центром зайнятості у інших випадках, передбачених законодавством. 

Працівники відділу кадрів постійно проводять роботу з ведення, обліку 

та зберігання трудових книжок; ведуть облік персоналу за картотекою 

особових карток працівників (типова форма № П-2); формують особові справи 

працівників та забезпечують їх зберігання. 

В Єдину державну базу освіти (ЄДБО) постійно вносять зміни щодо 

переміщень науково-педагогічних працівників та документів про вчене звання 

та науковий ступінь (397 карток) 

Організовують діяльність конкурсної комісії відповідно до Порядку 

проведення конкурсного відбору, при заміщенні вакантних посад науково-

педагогічних працівників та укладання з ними трудових 

договорів(контрактів). 

За 2019 рік проведено конкурси на заміщення 102 вакантних науково-

педагогічних посад. Переукладено 264 контракти з науково-педагогічними 

працівниками. 

У двох коледжах (Охтирський, Маловисторопський) у найближчий час 

відбудуться збори трудових колективів щодо надання згоди на призначення  

директорів коледжів. 

Контролюють ведення табельного обліку робочого часу у структурних 

підрозділах, відповідно до Положення «Про порядок організації роботи з 

обліку використання робочого часу в Сумському національному аграрному 

університеті». На підставі службових записок керівників структурних 

підрозділів Університету готують проекти наказів про призначення осіб, 

відповідальних за ведення табелю у відповідних підрозділах, візує табелі в 

частині правильності відображення в них перебування працівника у відпустці, 

на лікарняному чи у відрядженні. Кожен місяць працівники відділу кадрів 

засвідчують близько 100 табелів обліку робочого часу. 

Проводять заходи щодо забезпечення дотримання працівниками 

трудової дисципліни та правил внутрішнього трудового розпорядку. За 2019 

рік притягнуто до дисциплінарної відповідальності 7 працівників. Після 

усунення порушень достроково було знято догану з 3-х осіб. 

Розглядають подання та інші документи структурних підрозділів щодо 

заохочення працівників, готують проекти наказів, ведуть їх облік. 

Зареєстровано у журналі реєстрації вхідної кореспонденції та опрацьовано 

близько 1150 службових записок з питань заохочення та матеріальної 

допомоги. 

Готують і видають працівникам довідки з місця роботи. За 2019 рік 

видано понад 200 довідок з місця роботи до різних установ та організацій. 

За 2019 рік  відділом кадрів опрацьовано близько 500 листків тимчасової 

непрацездатності. 

Щоденно до відділу кадрів звертається понад 20 чоловік щодо 

засвідчення підписів, засвідчення копій документів, з приводу надання 

інформації про відпустки, правильності оформлення заяв та з інших питань. 

Запрошуються співробітники для ознайомлення з наказами.  
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Працівники відділу надають методичну допомогу керівникам 

структурних підрозділів з питань розроблення положень про підрозділи та 

посадових інструкцій працівників, внесення змін до вказаних документів. 

Готують пропозиції щодо внесення змін до колективного договору, 

правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Надають роз’яснення працівникам Університету з питань застосування 

законодавства про працю, внутрішніх нормативних документів. 

Щомісячно готують графіки чергувань працівників ректорату по 

вихідним дням та ознайомлюють з ним працівників. 

У встановленому порядку передають справи Відділу до архіву 

Університету. У 2019 році до архіву СНАУ було передано 119 справ для 

довгострокового зберігання. 

Крім того,  відділ кадрів здійснює військовий облік військовозобов’язаних 

та призовників і бронювання військовозобов’язаних в Університеті, 

забезпечує взаємодію з військовими комісаріатами. 

У Сумському національному аграрному університеті перебуває на 

військовому обліку 2266 працівників та студентів, з них:  

- 20 чоловік - командний склад: 

- 86 чоловік - рядовий, сержантський та старшинський склад; 

- 2160 - студенти-призовники, які здобувають вищу освіту.  

У 2019 році була проведена робота по бронюванню співробітників 

університету, всього на спеціальний облік зараховано 34 співробітники 

університету.  

Всім студентам-призовникам, які навчаються в університеті до 

01.10.2019 року видані довідки (додаток №17) на підтвердження відстрочки 

від призову до Збройних Сил України.  

У звітному періоді розроблений та затверджений «Мобілізаційний план 

Сумського національного аграрного університету», підготовлені списки: всіх 

військовозобов’язаних і призовників Сумського НАУ; військовозобов’язаних, 

заброньованих згідно з переліками посад і професій, що залишаються для 

роботи в Сумському НАУ; військовозобов’язаних, які мають мобілізаційні 

розпорядження та підлягають призову в разі мобілізації та інші документи. 

 Ведеться робота щодо роз’яснення правил військового обліку як 

військовозобов’язаним так і призовникам.  

На виконання розпоряджень військових комісарів України було 

проведено 12 оповіщень військовозобов’язаних і призовників, щодо їх 

викликів до військових комісаріатів з дотриманням норм установлених 

Постановою Кабінету Міністрів від 07.12.2016 р. № 921. 

За результатами перевірки стану військового обліку Сумського 

національного аграрного університету 14.08.2019 року Оперативним 

командуванням «Північ», не виявлено недоліків, які впливають на ведення 

військового обліку та робота оцінена на відмінно. 

Військовий облік призовників і військовозобов’язаних ведеться 

відповідно до вимог законів України та нормативно-правових актів.  
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9.2. Звіт про роботу Загального відділу 

 Загальним відділом Сумського НАУ за період 2019 року був виконаний 

наступний обсяг роботи: 

1. Розроблено та затверджено Положення про Загальний відділ та 

посадові інструкції фахівців відділу. 

2. Розроблений та затверджений новий фірмовий бланк Сумського НАУ. 

3. Прийнято, зареєстровано та направлено в роботу, за резолюцією 

керівництва, під особистий підпис виконавця - 3105 вхідних листів, 

- з них визначені контрольними за резолюцією ректора та першого 

проректора  – 126. 

4. Електронною поштою надійшло - 1873 листи.  

5. Зареєстровано та відправлено - 3996 листів. 

6. Звернень громадян – 6; 

7. Зареєстровано розмножено та надано до відповідних структурних 

підрозділів під особистий підпис виконавців накази: 

- з основної діяльності – 440; 

- з адміністративно-господарської діяльності – 434;  

в т.ч. наказів на відрядження співробітників – 214 (з них – 53 за кордон); 

- з особового складу студентів - 3700; 

- розпоряджень – 90. 

8.   Службових записок зареєстровано і направлено на виконання – 2651. 

9.   Зареєстровано листів по благодійному фонду: 

       - вхідних – 315; 

       - вихідних – 315. 

10. Прийнято та опрацьовано відряджень співробітників – 1560; 

      - з них за кордон – 103. 

11. Оформлено посвідчень про відрядження – 1560. 

12. Електронною поштою надіслано понад 2000 документів (листів, 

наказів, розпоряджень, службових записок). У паперовому вигляді 

розмножено та надано до виконання близько 7 000 копій наказів, 

розпоряджень, службових записок, листів.  

13. Здійснювався контроль за дотриманням термінів виконання листів, які  

визначені контрольними за резолюцією ректора та першого проректора 

університету.  

14. Проведена робота по оформленню документів, які підлягають 

зберіганню 75 років та здачі їх до  архіву СНАУ (накази, розпорядження). 

Окрім вищевикладеного надавалася методична допомога співробітникам 

університету, які зверталися до загального відділу щодо оформлення 

документів: листів, наказів,  службових записок, відряджень. 
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9.3. Звіт про роботу Вченої ради 

Ректор є Головою вченої ради. За 2019  рік (січень – грудень)  

заплановано 11 засідань вченої ради з розглядом 43 питань.  Фактично 

проведено 14 засідань та прийнято 81 рішення.  

Основні показники діяльності вченої ради 

Завдання та функції вченої ради Прийняття 

рішень 

- ухвалення фінансових плану і звіту вищого навчального 

закладу  
6 

- обрання на посаду таємним голосуванням завідувачів кафедр, 

професорів, доцентів (конкурсні справи) 
66 

- ухвалення навчальних програм  239 

- ухвалення рішень з питань організації навчального та 

виховного процесу  
51 

- ухвалення рішень з питань науково-дослідної діяльності 19 

- оцінка науково-педагогічної діяльності структурних 

підрозділів  
15 

Затвердження/зміна нормативних документів 42 

Присудження вчених звань доцент/професор 24/8 

Направлення на стажування за кордон 22 

Присудження звань «Почесний професор» 2 

 

Контроль за виконанням рішень вченої ради покладено на:  
Перший проректор (Курило М.П.) -     17 рішень 

Проректор з навчальної роботи (Жмайлов В.М.) -  51 рішення 

Проректор з наукової роботи (Данько Ю.І.) -    16 рішень 

Проректор з міжнародної діяльності (Соколов М.О.) - 2 рішення 

Проректор з навчально-науково-виробничих питань розвитку та 

адміністративно-господарської діяльності  (Шпетний М.Б.) - 6 рішень 

Проректор з економічної та інноваційної діяльності (Коваленко М.П.)  -                                                

14 рішень 

 

9.4. Звіт про роботу Ректорату 

Ректор є головою ректорату, за 2019 рік було проведено 40 засідань 

ректорату, де було обговорено близько 500 питань з освітньої, наукової, 

міжнародної, економічної  діяльності. Були підняті питання правового 

супроводу діяльності університету, кадрові питання,  питання  студентського 
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життя та організації дозвілля студентів, питання зустрічі офіційних делегації, 

яких за рік було більше 50. Ректором було видано близько 30 протокольних 

доручень, за виконання яких було відзвітовано відповідальними особами. 

 

9.5. Звіт про роботу приймальної комісії 

В 2019 році проведено 65 засідань приймальної комісії, розглянуто 215 

питань, з яких прийняті відповідні рішення. 

 

9.6. Звіт про закордонні відрядження 

Візит до м. Ліон, Франція (15-16.04.2019р.): 
- на базі  Інституту вищої освіти та досліджень в галузі харчових продуктів, 

здоров'я тварин, агрономічних та природоохоронних (VetAgroSup), 

Франція, відбулась зустріч наглядового комітету, у рамках реалізації 

проекту Еrasmus+ КА2 "Поліпшення  навичок спеціалістів з лабораторної 

практики у фахівців агро-продовольчого сектору Східної Європи (Ag-

Lab)". Учасниками були проаналізовані результати роботи у рамках 

проекту, та обговорені питання подальшої реалізації проекту.  

Візит до КНР (22.10.-28.10.2019р.): 
- ознайомлення з діяльністю фермерського господарства у сфері 

тваринництва, зустріч з начальником управління агарної політики м. 

Таньшань; 

- зустріч з ректором ХІНТ Лі Ченвей, обговорення векторів подальшого 

співробітництва; 

-  участь та виступ на конференції у м. Сіньсянь, присвяченій передовому 

досвіду у сфері тваринництва; 

- участь у міжнародній конференції, ознайомлення із реалізацією проектів у 

сфері вирощування ВРХ та точного землеробства. 

 

Візит до Німеччини (26.11.-30.11.2019р.): 
- участь в семінарі по вивченню досвіду HSWT в питаннях впровадження та 

акредитації освітніх програм (відділення Тріздорф); 

- участь у семінарі «Міжнародний день майбутнього» в HSWT (м.Фряйзінг); 

- підписання угоди про подвійний диплом МВА «Аграрний менеджмент між 

СНАУ та HSWT; 

- підписання декларації по створенню міжнародної платформи «Міжнародна 

школа прикладних наук», м.Фряйзінг; 

- білатеральні переговори з ректорами університетів Азербайджану, Уругваю, 

Кенії та Ефіопії. 
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В стадії вирішення знаходяться питання: 

- діджиталізація освітнього процесу; 

- повноцінне запровадження електронного документообігу; 

- завершення формування університетської системи академічної 

доброчесності; 

- входження університету до міжнародного QS World University Rankings. 

https://www.topuniversities.com/

