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Звернення ректора
Пропонуємо вашій увазі перший соціальний звіт Національного університету 

водного господарства та природокористування. У звіті презентовані результати 
діяльності університету з реалізації принципів Глобального договору ООН за 2014-
2015 роки.

Готуючись до свого 100-річчя ми зрозуміли, що нам потрібні нові ефективні ін-
струменти діалогу з усіма стейкхолдерами, діючими та потенційними співробіт-
никами, студентами, органами державної влади та громадськістю. Тому НУВГП 
прийняв рішення про подання першого публічного соціального звіту за підсумка-
ми 2014-2015 років, що відображає активну позицію нашого університету в житті 
українського суспільства.

У цьому документі ви побачите, якими для нас були минулі роки, яка наша стра-
тегія в сфері корпоративної відповідальності і як ми її реалізуємо.

Соціальний звіт дозволить:

 комплексно відобразити громадськості економічні, екологічні та соціальні ре-
зультати діяльності НУВГП;

 здійснювати оцінку якості освітніх послуг;

 оцінити створення привабливих робочих місць та інвестиції, вкладені в розви-
ток людського потенціалу;

 підтвердити неухильне виконання вимог законодавства: податкового, трудово-
го, екологічного та ін.;

 оцінити побудову сумлінних відносин з усіма зацікавленими сторонами;

 вести діалог з усіма партнерами, виявляти їх оцінки та задовольняти їх очіку-
вання;

 оцінити внесок НУВГП у формування громадянського суспільства через парт-
нерські програми та проекти розвитку місцевої громади;

 запобігати можливим звинуваченням;

 отримувати додаткові конкурентні переваги;

 зміцнювати довіру зацікавлених сторін;

 створювати основу для розробки стратегії розвитку університету.

Я переконаний, що реальні дії університету у сфері корпоративної соціальної від-
повідальності, відображені в наведеному звіті, сприятимуть зростанню соціальної 
відповідальності та зміцненню іміджу нашого університету, поглиблять наше парт-
нерство з державними та громадськими структурами.

Ми будемо вдячні за пропозиції, висловлені на нашу адресу, та докладемо зусил-
ля, щоб висвітлити їх в наступних звітах.

Вірте в себе і ваші мрії стануть реальністю.

З повагою,  

Ректор НУВГП                                                                                                В.С. Мошинський

Віктор Степанович Мошинський,
ректор Національного університету  

водного господарства та природокористування
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Відомості про НУВГП

За роки існування університет підготував для на-
ціональної економіки понад 65 тисяч фахівців.

Основні структурні підрозділи університету

Навчально-наукові  
інститути:

Відокремлені  
структурні  
підрозділи:

Наукова бібліотека

Кафедри

Локальні центри 
дистанційно- 

заочного навчання

Водного господарства  
та природооблаштування;

Права;

Механічний;

Економіки та менеджменту;

Агроекології та землеустрою; 

Будівництва та архітектури;

Автоматики, кібернетики  
та обчислювальної техніки;

Заочно-дистанційного навчання.

Інститут післядипломної освіти. Надслучанський  
інститут НУВГП  
(Рівненська область,  
м. Березне) 

Технічний коледж НУВГП (м. Рівне);

Рівненський автотранспортний  
коледж НУВГП (м. Рівне);

Рівненський економіко- 
технологічний коледж  
НУВГП (м. Рівне);

Костопільський будівельно- 
технологічний коледж (Рівненська 
область, м. Костопіль);

Березнівський лісотехнічний  
коледж НУВГП (Рівненська  
область, м. Березне).

 Закарпатський;
 Північний;

 Південний;
 Західний;

Східний.
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Відомості про НУВГП

Напрямки підготовки, за якими  
НУВГП здійснював підготовку у 2015 році.

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АВТОМАТИКИ,  
 КІБЕРНЕТИКИ ТА ОБЧИСЛЮВАЛЬНОЇ ТЕХНІКИ

6.050202  Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології
6.040301  Прикладна математика
6.050102  Комп’ютерна інженерія
6.050101  Комп’ютерні науки
6.050701  Електротехніка та електротехнології
6.040302  Інформатика

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ АГРОЕКОЛОГІЇ ТА ЗЕМЛЕУСТРОЮ
6.080101  Геодезія, картографія та землеустрій
6.090201  Водні біоресурси та аквакультура
6.090101  Агрономія
6.140103  Туризм
6.040106  Екологія, охорона навколишнього середовища  
 та збалансоване природокористування
6.010203 Здоров’я людини

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ЕКОНОМІКИ ТА МЕНЕДЖМЕНТУ
6.030502 Економічна кібернетика
6.030507 Маркетинг
6.030503 Міжнародна економіка
6.030504 Економіка підприємства
6.030505 Управління персоналом та економіка праці
6.030508 Фінанси і кредит
6.030509 Облік і аудит
6.030601 Менеджмент

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ВОДНОГО ГОСПОДАРСТВА 
 ТА ПРИРОДООБЛАШТУВАННЯ

6.060103 Гідротехніка (водні ресурси)
6.060101 Будівництво (гідротехнічне будівництво)
6.050602 Гідроенергетика
6.050601 Теплоенергетика
6.040103 Геологія
6.040105 Гідрометеорологія

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ БУДІВНИЦТВА ТА АРХІТЕКТУРИ
6.060101 Будівництво
6.060102 Архітектура
6.170202 Охорона праці

 НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ МЕХАНІЧНИЙ ІНСТИТУТ
6.070106 Автомобільний транспорт
6.070101 Транспортні технології
6.050503 Машинобудування
6.050301 Гірництво

  НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ ІНСТИТУТ ПРАВА
6.030401 Правознавство
6.020105 Документознавство та інформаційна діяльність

Про звіт

Визначення змісту та обмежень звіту
НУВГП представляє звіт про свою діяльність у галузі сталого розвитку за 

2014-2015 календарні роки. Цей звіт охоплює період з 1 січня 2014 року по 
31 грудня 2015 року. Даний звіт є першим. НУВГП планує надавати звітність 
про свою діяльність кожні два роки.

Дані наведені в звіті не включають показників відокремлених структурних 
підрозділів. З повним варіантом звіту можна ознайомитись на сайті НУВГП: 
nuwm.edu.ua.

НУВГП підготував цей звіт відповідно до принципів Глобального договору ООН. 
Звіт містить Стандартні елементи звітності з Керівництва зі звітності у сфері ста-
лого розвитку (G4), що випускається Глобальною ініціативою зі звітності (GRI).

НУВГП використовує системний підхід до розуміння питань, які має охо-
плювати наш звіт, а також параметрів, які ми використовуємо для докумен-
тального оформлення результатів нашої діяльності стосовно цих питань.

Основні напрями корпоративної соціальної  
відповідальності університету

Соціальна відповідальність НУВГП – це система добровільних зобов’язань 
і дій університету, спрямованих на розподіл наявних обмежених ресурсів, 
які реалізуються за допомогою комплексу соціально значущих напрямків і 
стратегій що враховують інтереси та очікування зацікавлених груп (студен-
ти, співробітники, органи місцевої і державної влади, місцевої громади, біз-
нес та ін.) та спрямованих на забезпечення сприятливих умов для навчання, 
роботи, особистісного зростання, а також довгострокового стійкого розвитку 
університету і суспільства в цілому.

При визначенні переліку зацікавлених сторін університету (стейкхолде-
рів) до уваги брались наступні фактори: безпосередня взаємодія стейкхол-
дерів з НУВГП, можливість стейкхолдера впливати на діяльність НУВГП та 
зазнавати впливу від діяльності НУВГП.

Корпоративна  
соціальна 

відповідальність 
(КСВ)  

в університеті 

Персонал
Партнери

Студенти 
(абітурієнти, 
випускники)

Державні  
та місцеві  

органи влади,  
громада.

Батьки 
студентів

Бізнес- 
середовище
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Групи  
зацікавле-
них сторін

Очікування  
зацікавлених сторін

Форми 
взаємодії

Результати 
взаємодії  

у 2014-2015 рр.

Персонал

Зайнятість і безпечні умови праці
Гідна винагорода за працю.
Можливості професійного і  
кар’єрного зростання.
Доступ до соціальних програм.

Укладення Колективного дого-
вору.
Оформлення трудових відносин 
з працівниками відповідно до 
норм трудового законодавства.
Організація регулярного навчан-
ня і підвищення кваліфікації.
Матеріальна і соціальна підтрим-
ка в зв’язку з трагічними подія-
ми, хворобою і т.п.; заохочувальні 
виплати у зв’язку зі святковими 
днями та ювілейними датами.
Програми заходів з охорони пра-
ці

Щорічний звіт ректора щодо виконання  Колек-
тивного договору.
Продовжено реалізацію програм соціальної 
підтримки працівників та членів їх сімей.
Організація відпочинку та санаторно-курорт-
ного лікування співробітників і членів їх сімей.
Часткове відшкодування витрат на здобуття 
вищої освіти, перепідготовку та підвищення 
кваліфікації.
Виконання комплексних заходів з охорони пра-
ці.

Студенти

Якість навчальних програм.
Покращення організації навчаль-
ного процесу.
Практична підготовка.
Забезпечення прозорості та не-
упередженості в оцінюванні.
Програми мобільності.
Сприяння у працевлаштуванні.
Поглиблене вивчення окремих 
предметів.
Забезпечення умов проживання у 
гуртожитку.
Підтримка студентів пільгових ка-
тегорій.

Участь представників студентів у 
роботі вчених рад
Підтримка студентського само-
врядування
Участь представників студентів у 
розробці нормативних актів уні-
верситету
Організація відпочинку студентів
Надання додаткових освітніх по-
слуг

Постійний моніторинг успішності за допомогою 
електронного журналу.
Введення в експлуатацію модуля «Розклад».
Забезпечення всіх іногородніх студентів місця-
ми в гуртожитках.
Соціальна допомога студентам пільгових кате-
горій.
Реалізація програм підтримки та розвитку соці-
альної інфраструктури.
Навчання студентів за програмами подвійних 
дипломів.
Започаткована програма додаткових освітніх 
послуг.
Залучення студентів до наукової діяльності.

Батьки 
студентів

Підвищення якості підготовки.
Допомога у вирішенні соціальних 
та побутових проблем студентів.
Інформування про досягнення 
студентів .

Батьківський комітет.
Батьківські збори.
Письмове та усне інформування.
Електронний журнал.
Дні відкритих дверей.

Проведення зборів батьків студентів першого 
курсу.
Запуск нової версії корпоративного інтер-
нет-сайту. Розвиток сторінок НУВГП у соціаль-
них мережах.
Надано доступ батькам до електронного жур-
налу та розкладу занять.

Бізнес- 
середови-

ще

Усунення диспропорції у якості 
підготовки фахівців, яких готує 
університет, і потребами бізнесу.
Комерціалізація наукових розро-
бок університету.

Наглядова рада.
Договори про співпрацю, гене-
ральні угоди.
Зустрічі, круглі столи, конферен-
ції.
Відкриті тендери.

Залучення представників бізнес-середовища 
до роботи Державних екзаменаційних комісій.
Відкриті конкурсні процедури відбору поста-
чальників.
Розпочав роботу бізнес-центр НУВГП.
Виконання науково-дослідних робіт на замов-
лення бізнесу.

Партнери

Розширення співробітництва.
Проведення спільних заходів.
Обмін студентами та викладача-
ми.
Спільна участь у наукових та 
грантових проектах.

Дні відкритих дверей
Договори про співпрацю
Зустрічі, круглі столи, конферен-
ції
Асоціація випускників

Проведені міжнародні та всеукраїнські конфе-
ренції.
Налагоджена співпраця з Малою академією 
наук.
Продовжена співпраця з закордонними на-
вчальними закладами.
Стажування викладачів у закордонних універ-
ситетах.

Державні 
та місцеві 

органи 
влади, 

громада

Реалізація діяльності НУВГП з ура-
хуванням інтересів місцевої гро-
мади.
Участь НУВГП у вирішенні про-
блем місцевої громади Збережен-
ня рівня зайнятості.
Обмеження шкідливого впливу на 
навколишнє середовище.
Соціальні програми.
Інвестиційна діяльність.
Стабільне надходження податків.

Проведення зустрічей з керів-
ництвом регіону і міста.
Укладення угод про партнерство.
Проходження практики та стажу-
вання в органах місцевої влади.
Участь у регіональних експерт-
них радах.
Реалізація благодійних програм 
і спільних проектів в інтересах 
місцевої громади.
Екологічні проекти.

Активна участь працівників в роботі дорадчих 
органів і цільових експертних (робочих) групах.
Продовжено реалізацію благодійних програм 
та програм підтримки і розвитку соціальної 
інфраструктури.
Приміщення та соціальна інфраструктура уні-
верситету надавалась для проведення заходів 
в інтересах міста й області.
Екологічні акції.
Підтримка волонтерського руху.
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Діяльність НУВГП у 2014-2015 рр.

Випуск фахівців у 2014-2015 р.р.

У звітному періоді  університет здійснював освітню діяльність від-
повідно до ліцензії Серія АЕ № 636444 від 04.06.2015 р. з підготовки 
фахівців за освітньо-кваліфікаційними рівнями:

 молодший спеціаліст за 28 спеціальностями;
 бакалавр за 35 напрямами підготовки;
 спеціаліст за 30 спеціальностями;
 магістр за 47 магістерськими програмами.

ВСЬОГО: 3676 3290

1802 1874

1221 1028

653 388*

БАКАЛАВРІВ

СПЕЦІАЛІСТІВ 

МАГІСТРІВ

* зменшення випуску магістрів пов’язано з переходом від однорічного терміну їх підготовки до півторарічного.

2014 2015

У 2015 році НУВГП посів 68 місце у щорічному академічному рей-
тингу «Топ-200 Україна» міжнародного суспільно-політичного тиж-
невика «Дзеркало тижня». 

Науково-педагогічний потенціал
У 2015 році в університеті працювали 1527 штатних працівників, 

82 зовнішніх сумісника та 7 працівників, які працювали за цивіль-
но-правовими договорами.

В 2015 році до НУВГП на роботу було прийнято 241 працівника, з 
них 84 – на новостворені робочі місця.

Персонал НУВГП 

Науково-педагогічні кадри

ОБЛІКОВА КІЛЬКІСТЬ 
ШТАТНИХ ПРАЦІВНИКІВ1500 1527

716 701
ЧИСЕЛЬНІСТЬ НАУКОВИХ ТА  

НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ  
ПРАЦІВНИКІВ У ВНЗ 

668 668ЧИСЕЛЬНІСТЬ ШТАТНИХ  
ПРАЦІВНИКІВ, УСЬОГО

143 145ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 
АСПІРАНТІВ

54 53ДОКТОРИ НАУК

23 24КАНДИДАТСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

380 377КАНДИДАТИ НАУК

6 5ДОКТОРСЬКІ ДИСЕРТАЦІЇ

2014 2015

БАКАЛАВРИ 766 39

ДЕННА ФОРМА 
НАВЧАННЯ

ЗАОЧНА ФОРМА 
НАВЧАННЯ

322 44

279 18

1468

СПЕЦІАЛІСТИ

МАГІСТРИ 

ВСЬОГО

Обсяги виконання державного замовлення, 2015 р.
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Персонал НУВГП 

Університет має потужний  
науково-педагогічний  
потенціал:

90% 
студен-

тів-інозем-
ців навча-

ються в 
НУВГП.

100% 
іноземних 
аспірантів 

навча-
ються в 
НУВГП.

51% 
аспірантів 
регіону на-
вчаються в 

НУВГП.

60% док-
торантів 

регіону на-
вчаються в 

НУВГП.

32% 
кандидатів 

наук регіону 
працюють у 

НУВГП.

45% 
докторів 

наук 
регіону 

працюють 
у НУВГП.

єдиний 
член-ко-

респондент 
Національ-
ної акаде-
мії наук в 

Рівненській 
області і ще 
професор 

НУВГП.

2014

4828 50290

2015

ПОКАЗНИКИ ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  
НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ

Друга
вища
освіта

Друга
вища
освіта

Довгострокове 
підвищення 
кваліфікації

Довгострокове 
підвищення 
кваліфікації

НУВГП дбає про кар’єрний розвиток своїх працівників, стимулює їх 
викладацький та науковий потенціал.

У 2014-2015 роках значну роботу з перепідготовки та підвищення 
кваліфікації фахівців для галузей економіки регіону за замовлен-
ням обласного Центру зайнятості виконав Інститут післядипломної 
освіти. Диплом про перепідготовку спеціаліста за звітний період 
отримали 281 студент, підвищення кваліфікації пройшли 672 особи 
за базовими спеціальностями, із них 35 осіб за фінансування ОБСЄ 
(Організація безпеки та співробітництва Європи) та 25 осіб за фінан-
сування НАТО.

Персонал НУВГП 

У 2015 році науковцями університету виконані наукові досліджен-
ня на суму 1539,2 тис. грн.

За результатами наукових досліджень видано статей у визнаних 
закордонних наукових журналах у 2014 – 160, у 2015 – 179. При цьо-
му зростає кількість публікацій, які включені до науково-метричних 
баз (SCOPUS, Web of Science). У 2014 кількість статей становила 34, 
а у 2015 – 39. Кількість цитувань у базі Scopus – 47. Індекс Гірша 
(h-індекс) – 5.

В університеті функціонують 7 спеціалізованих вчених рад за 12 
спеціальностями, із них дві докторські та 5 кандидатських.

У спеціалізованих радах університету захищено 3 докторських та 
93 кандидатських дисертації за 2014-2015 роки.

В інших університетах та інститутах Рівненської області діють 4 
спеціалізовані ради за 5-ма спеціальностями.

За 2014-2015 роки співробітниками університе-
ту отримано 96 охоронних документів на винахо-
ди та корисні моделі.

У 2015 році університет набув статусу партнера 
у міжнародній мережі організацій Глобальне вод-
не партнерство (GWP).

Розміри середньої заробітної плати працівників НУВГП значно пе-
ревищують рівень мінімальної заробітної плати, встановленої законо-
давством, а також рівні середньої заробітної плати в галузі та регіоні.

Оплата праці

Склад фонду оплати праці 
працівників НУВГП у 2015 році.

Розміри середньої  
заробітної плати у 2014 році, грн.

Фонд основної заробітної плати (69%)
Фонд додаткової заробітної плати (28%)
Заохочувальні та компенсаційні 
виплати (3%)

2745

О
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Персонал НУВГП 

Жінки становлять 59% у загальній 
кількості працівників. Багато з них 
працюють на посадах викладачів. 
Проте жінки також займають і клю-
чові управлінські позиції. Обов’язки 
уповноваженого з гендерних питань 
надано проректору з науково- педаго-
гічної, методичної та виховної роботи.

Охорона праці
НУВГП турбується про здоров’я та безпеку своїх працівників. Систе-

ма управління охороною праці включає в себе проведення первин-
ного та повторних інструктажів, проведення оперативно-методич-
ного управління роботою з охорони праці, забезпечення безпечного 
трудового процесу та багато іншого.

Для підвищення рівня охорони праці і попередження травматиз-
му в університеті розроблені та виконуються «Комплексні заходи з 
охорони праці». На їх виконання в 2015 році використано 98 тис. грн.

Працівникам, які зайняті на роботах зі шкідливими і небезпечними 
умовами праці, а також на роботах, пов’язаних із забрудненням, ви-
дається безкоштовно спецодяг, спецвзуття та засоби індивідуально-
го захисту, мийні засоби. За 2015 витрачено на придбання спецодягу 
та засобів захисту 55 тис. грн. За роботу в шкідливих умовах праці 
відповідним категоріям працівників встановлюються доплати.

Студенти

НУВГП

ВНЗ Рівненщини 
III - IV рівнів акредитації

У 2015 році в університеті навчались 166 іноземних студентів з наступ-
них країн і регіонів: Азербайджан – 52; Туркменістан – 50; Грузія – 22; 
Таджикистан – 16; Країни Африки – 16; Країни Європейського  
Союзу – 3; Країни Азії – 2; Інші - 5. 

У 2015 році в університеті навчалось 55 сиріт, 92 інваліди I та II 
груп, 20 постраждалих внаслідок аварії на ЧАЕС.

Для студентів з особливими потребами встановлено 5 пандусів.
У 2014-2015 роках 29 студентів НУВГП стали переможцями Всеу-

країнського конкурсу студентських наукових робіт.
Подією 2015 року стала участь команди студентів НУВГП “е-Naturr” 

у фіналі конкурсу Gist Tech-I Startup Battle 2015.
Результати своїх наукових робіт студенти мають змогу оприлюд-

нювати у збірнику наукових статей «Студентський Вісник НУВГП». За 
звітний період студенти НУВГП опублікували 517 статей у співавтор-
стві з викладачами та 227 одноосібних наукових праць.

Середній бал - 4.0 і вище
Стипендія - 825 грн

Середній бал 5.0
Стипендія - 925 грн

Університет є найбільшим навчаль-
ним закладом Рівненщини. Станом на 
01.10.2015р. в НУВГП навчалось 8223 
студенти. Відповідно 28.8% студентів 
Рівненщини (III-IV рівня акредитації) 
навчаються у НУВГП. 

У 2014 році в університеті навча-
лось 8420 студентів.

За 2014-2015 роки  студентам уні-
верситету виплачено стипендія на 
суму 53 млн. грн. Відповідно до по-
станови Кабінету Міністрів України 
студенти, які за результатами сесії мають середній бал 4.0 та вище 
отримують 825 грн., студенти відмінники – 925 грн.

Заробітна плата найбільш чисельної категорії науково-педа-
гогічних працівників: кандидатів наук, доцентів  складається з 
посадового окладу, надбавок та доплат. Доплата до посадового 
окладу за вчене звання доцента в університеті становить – 25%;  
професора – 33%, науковий ступінь кандидата наук – 15%, доктора  
наук 25%. Надбавка залежно від стажу педагогічної роботи стано-
вить: понад 3 роки – 10%; понад 10 років – 20%; понад 20 років – 30%.

Упродовж 2015 року двічі відбулося підвищення розміру оплати 
праці працівникам університету: 

з 1 вересня 2015 року – на 18,8 %;
з 1 грудня 2015 року – на 10 %. 
100% працівників НУВГП охоплені Колективним договором.

Рівні права чоловіків і жінок
НУВГП в повній мірі дотримується вимог Рекомендації МОП «Щодо 

рівного винагородження чоловіків і жінок за працю рівної цінності».
Університет забезпечує рівні можливості для кар’єрного розвитку 

як чоловіків, так і жінок у працевлаштуванні, просуванні по роботі, 
підвищенні кваліфікації та перепідготовці. 
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Інфраструктура університету 

Інфраструктура університету для комфортного 
навчання та відпочинку студентів

Осередком інформаційного забезпечення навчального процесу в 
університеті є його наукова бібліотека.

тисяч примірників – загальний фонд Наукової бібліотеки;

видань – поповнення бібліотечного фонду у 2015 році;

періодичних видань – передплачено у 2015 році;

тисяч примірників - електронний каталог бібліотеки;

електронних підручників 
«Центру навчальної літератури» – онлайн-доступ;

електронних елементи – Цифровий репозиторій;

автоматизована книговидача;

безкоштовний WI-FI доступ до Інтернету.

876

647

127

1731

2674

56

Їдальня на 200 
посадкових місць;

5 буфетів на 120 
посадкових місць;

студентське кафе;

8 гуртожитків 
на 3 669 місць

Сервісна 
інфраструктура

3 2014 року в Науковій бібліотеці НУВГП працює цифровий репо-
зиторій НУВГП на базі програмного забезпечення EPrints, який за-
безпечує зберігання цифрових дослідницьких та освітніх матеріалів, 
підготовлених викладачами та студентами університету та надає 
доступ до наукових досліджень університету для світової спільноти.

Онлайн інфраструктура

У 2015 році для зручності студентів і викладачів запущений сервіс 
Розклад онлайн. 

24,6 км. - 
загальна 

протяжність 
кабельної мережі

1217 комп’ютерів  
мають доступ до 
мережі НУВГП та 

Інтернет.

26 
комп’ютерних 

класів;

8 тисяч користу-
вачів – щоденне 

підключення

6 км. – протяж-
ність магістраль-

ної мережі

100 нових 
комп’ютерів придбано 

та встановлено 
у 2014-15 роках

1000 Мбіт/сек. - 
пропускна здатність 
виділеного каналу 

під’єднання 
до мережі Інтернет

Інфраструктура університету 

780 кімнат, 
понад 2,5 

тис. жителів 
студмістечка 
- постійний 

доступ до ме-
режі Інтернет

Інфраструктура для відпочинку

 19 різнопланових за жанровістю творчих колективів
 8 колективів носять почесне звання «Народний»
 6 клубних формувань
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Спортивна база університету:

стадіон; 

спортивний корпус з ігровою залою;

зал важкої атлетики;

зал боротьби;

зал настільного тенісу;

зал спецмедгруп;

легкоатлетичний манеж;

міні-футбольний майданчик зі штучним покриттям;

гандбольний і баскетбольний майданчики;

гімнастичний та тренажерний майданчики.
Студенти університету мають можливість займатись у наступних 

секціях з таких видів спорту: баскетбол, волейбол, футбол та мі-
ні-футбол, настільний теніс, гирьовий спорт, армспорт, важка атле-
тика, вільна боротьба та дзюдо, легка атлетика, плавання, туризм, 
шахи та шашки.

Спортивні досягнення студентів НУВГП у 2014-2015 р:
 На чемпіонаті Європи з легкої атлетики студентка ННІЕМ, При-

щепа Наталія завоювала ІІІ місце;
 Чемпіонами та призерами чемпіонатів України стали 16 студен-

тів університету;
 Чоловіча збірна команда університету з волейболу виборола 

бронзові медалі Чемпіонату України серед студентських команд ви-
щої ліги;

В університеті підготовлено та проведено Всеукраїнський фестиваль 
«Весняний первоцвіт», ХХ ювілейний Міжнародний фестиваль сту-
дентських театрів естрадних мініатюр «Шалантух», І Всеукраїнський 
студентський фестиваль естрадної пісні «Пісня буде поміж нас», ІІІ 
Всеукраїнський фестиваль колядок та щедрівок «Зустрічаймо Різдво».

Інфраструктура університету 

 Присвоєно спортивні звання:
майстра спорту міжнародного класу
- Прищепі Наталії, легка атлетика;
майстрів спорту України:
- Мовчанець Валентина, тріатлон;
- Харкевич Іван, армспорт;
кандидатів у майстри спорту – 28 осіб.
У 2015 році університет уклав угоду про 

співпрацю з народною футбольною коман-
дою «Верес». Тепер наші студенти-спортсме-
ни можуть стати членами команди «Верес».

У Касабланці (Марокко) пройшов чемпіонат світу зі спортивного та 
бойового самбо серед чоловіків та жінок. В чемпіонаті брали участь 
85 країн учасників з різних куточків планети. Серед них був і наш 
студент 3 курсу спеціальності “Автоматизоване управління техноло-
гічними процесами” Вадим Бурчак. В результаті Вадим посів 3 місце і 
йому присвоєно почесне звання майстра спорту міжнародного класу.

За рейтингом успішності та популярності «П’єдестал», 
який формують спортивні журналісти Рівненщини, кра-
щою спортсменкою 2014 року, визнано випускницю НУВГП, 
заслуженого майстра спорту Ольгу Земляк, яка виборола  
IV місце на Олімпійських іграх у Лондоні в естафеті 4х400 м. 

В університеті проводяться:
 Універсіада з 8 видів спорту серед інститутів, у 2014 році взяли 

участь понад 800 студентів; 
 Спартакіада студмістечка, в якій взяли участь понад 300 студентів.
 Спартакіада «Здоров’я» з 5 видів спорту серед професорсько-ви-

кладацького складу та співробітників, в якій взяли участь 254 особи. 
Військова кафедра
Великим авторитетом серед студентської молоді користується ка-

федра військової підготовки, яка здійснює підготовку студентів за 
програмою офіцерів запасу.

Інфраструктура університету 
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В університеті приділяється значна увага роботі з батьками студентів. 
Щорічно у листопаді місяці проводяться батьківські збори з батьками 
студентів 1 курсу. Директори інститутів та студентське самоврядуван-
ня протягом навчання інформують батьків про навчальні досягнення.

Батьки студентів за допомогою «Електронного журналу» мають 
змогу в онлайн-режимі переглядати поточні та підсумкові оцінки. 
Доступ до журналу здійснюється за прізвищем та номером залікової 
книжки.

Ще одним каналом взаємодії з батьками є викладачі-куратори 
академічних груп.

Партнери 
Університет має тісні зв’язки з Малою академією наук. На базі 

університету у 2015 р. був проведений обласний етап конкурсу на-
укових робіт учнів-членів Малої академії наук. В цьому заході взяли 
участь понад 800 кращих учнів загальноосвітніх навчальних закла-
дів нашої області.

Багато років університет співпрацює з Державним агентством вод-
них ресурсів України як з питань підготовки кадрового потенціалу, 
так і проведення наукових досліджень з проблем меліорації та вод-
ного господарства.

8-9 жовтня 2015 року в НУВГП відбувся Міжнародний Водний Фо-
рум, в рамках якого пройшли наукові слухання «Актуальні проблеми 
використання та охорони водних ресурсів і перспективи розвитку 
водного господарства».

В університеті простежується позитивна динаміка різних форм між-
народної співпраці. Ми підтримуємо партнерські стосунки з вищими на-
вчальними закладами країн Західної і Центральної Європи, Азії, США.

Напрямки міжнародної діяльності:
 Співпраця із закордонними навчальними закладами.
 Участь у міжнародних наукових організаціях.
 Візити делегацій іноземних держав та організацій.
 Ділові закордонні відрядження співробітників та студентів університету.
 Підготовка фахівців для зарубіжних країн.
 Європейська освіта.

Батьки студентів     Партнери Партнери

Іноземні делегації
Університет за звітний період відвідали іно-

земні делегації з Польщі, Грузії, Таджикистану, 
Росії, Франції та інших країн. 

Візит Голови Національної економічної пала-
ти у Варшаві Зенона Кічки в рамках діяльності 
Академії міського господарства.

Візит спів-президента федерації «Обміни 
Франція – Україна» Жака Форжерона. 

Візит першого секретаря Посольства Респу-
бліки Туркменістан в Україні Сердара Довле-
тяровича Бердиєва.

Ділові закордонні відрядження співробітників 

та студентів університету

Впродовж звітного періоду науковці універ-
ситету виїжджали у закордонні відрядження 
до країн: Польща, Франція, Німеччина, Таджи-
кистан, Болгарія, Туреччина, Республіка Ка-
захстан. Всього у 2015 році 143 співробітники 
та студенти університету були відряджені за 
кордон.  

Студенти НУВГП завдяки ВНЗ-партнерами Польщі мають змогу на-

вчатися за програмами подвійних дипломів:

 Люблінська Політехніка за напрямом підготовки «Менеджмент»;
 Університет економіки в Бидгощі;
 Політехніка Свентокшиська;
 Краківська Академія ім. Анджея Фрича Моджевського.

Партнери 
університету 
у фінансовій 

та господарській 
діяльності 

і працевлаштуванні
 випускників
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Вклад університету в розвиток регіону

Університет є одним із найбільших роботодавців м. Рівне. В місті 
Рівне проживає 248 тисяч осіб постійного населення. Врахувавши чи-
сельність студентів та працівників університету, маємо 5% жителів мі-
ста безпосередньо пов’язаних з НУВГП. Однак треба врахувати також 
членів сімей працівників, пенсіонерів, жителів міста з дипломом НУВГП.

Середньооблікова чисельність штатних працівників, зайнятих на 
статистично великих і середніх підприємствах (без малих підпри-
ємств) у м. Рівне становила 68,7 тисяч осіб. У НУВГП в 2015 році пра-
цювало 1527 осіб, що дозволяє віднести університет до групи най-
більших роботодавців міста Рівного. Частка - 2%.

Вчені університету здійснюють вагомий внесок у впровадження інно-
ваційних технологій у розвиток виробничої сфери Рівненської області.

Основні прикладні дослідження, які виконувались за звітний пе-
ріод на замовлення підприємств регіону:

 Дослідження умов та можливих шляхів створення велосипедної 
інфраструктури в м. Рівне (д.т.н., професор Ткачук О.А.).

 Затвердження нормативів (норм) споживання води для спожи-
вачів РОВКП ВКП «Рівнеоблводоканал» (д.т.н., професор Орлов В.О.). 

 Розрахунок нормативів питного водопостачання для населення 
(к.т.н., доцент Шадура В.О.).

 Розробка, розрахунок та виготовлення конструкторської до-
кументації дослідно-промислового електромагнітного фільтра для 
очищення конденсату дренажного баку від феромагнітних залізо-
вмісних забруднень Львіської ТЕЦ-1. (к.т.н., доцент Гаращенко В.І.).

 Розробка предпроектних рішень по будівництву гідровідвалу на 
відпрацьованій ділянці крейди ПАТ «Волинь-цемент» (д.т.н., профе-
сор Бабич Є.М.).

 Обстеження основних несучих конструкцій будівлі басейну шко-
ли № 7 в м. Дубно з метою визначення їх технічного стану і рекомен-
дацій по подальшій експлуатації (к.т.н., професор Борисюк О.П.).

 Організація виробничого процесу видобутку, переробки торфу та 
рекультивації вироблених площ. (д.т.н., професор Маланчук З.Р.).

 Ефективні цементні бетони і розчини з використанням відходів 
каменеподрібнення (д.т.н., професор Дворкін Л. Й.).

 Формування безпеки агровиробництва в зоні Полісся України. 
(д.е.н., профессор Скрипчук П. М.).

 Дослідження архітектурної спадщини Волині кінця ХVІІІ – І-ї тре-
тини ХХ століття. (д.арх., професор Ричков П. А.).

Співпраця з органами державної 
і місцевої влади, громадою

Співпраця з органами державної 
і місцевої влади, громадою

Вклад університету у соціальні фонди,  
бюджети міста та області

Університет є одним із найбільших платників податків у міський 
бюджет Рівного та соціальні фонди.

Основним джерелом податкових надходжень є заробітна плата 
працівників університету.

У 2014 році університет як роботодавець та працівники сплатили 
22,6 млн грн. єдиного соціального внеску

У 2015 році – 23,6 млн грн.

Податок на доходи фізичних осіб (ПДФО)

Обсяг ПДФО, який сплатили працівники університету у 2014-2015 
роках, становить 14,8 млн грн. 

До бюджету міста Рівне у 2015 році надійшло 60% (у 2014 році – 
75%) від загальної суми відрахувань ПДФО, до обласного бюджету 
15% (у 2014 році – 25%), до державного бюджету – 25%.

Працівники НУВГП сплатили у 2014-2015 р.р. 1,24 млн грн. військового 
збору. Обсяг ПДФО, сплаченого до бюджету м. Рівне, становить 2% від над-
ходжень за цією статтею міського бюджету.

Крім основних, університет також сплатив у 2015 році більше  
1 млн. грн. інших податків.
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Співпраця з органами державної 
і місцевої влади, громадою

Соціальні та благодійні проекти

Благодійний концерт «Почуй серце дитини»
До Дня Святого Миколая в актовій залі університету відбувся бла-

годійний концерт. Організатори доброї справи – Cтудентська рада. 
Підтримали їх ініціативу та долучилися і депутати Рівнеради: Ірина 
Пилипчук та Олександр Курсик. Відбулося свято аби подарувати ді-
точкам спеціального дошкільного дитячого будинку, що на вулиці  
О. Олеся у Рівному, радість, відчуття казки та новорічний настрій і 
зібрати їм кошти на подарунки.

Допомога онкохворим дітям
Напередодні свята Святого Миколая студенти університету тради-

ційно взяли участь в акції «Здай кров – врятуй життя», мета якої до-
помогти онкохворим дітям.

На станції переливання крові вони здали свою кров, так потрібну 
для одужання хворих діток. Адже діти, хворі на рак, потребують ре-
гулярних переливань крові та її компонентів. На прохання здати кров 
відгукнулися студенти усіх інститутів НУВГП.

Волонтерські ініціативи учасникам АТО
Допомога студентам, колегам чи їх родичам, які мобілізовані в АТО: 

коштами, речами і, звичайно, щирою підтримкою.
Студенти навчально-наукового механічного інституту надають во-

лонтерську допомогу Збройним силам України. Зокрема, військовій 
частині А-4559 поблизу смт. Оржів, де розконсервовують військову 
техніку та приводять її до робочого стану. 

Працівники редакційно-видавничого відділу НУВГП виготовили 
300 навчальних посібників для навчання мобілізованих солдатів ве-
денню військових дій в зоні АТО. 

Робота на волонтерському складі ДАРу («Допомога армії - Рівне») 
з розвантаження та сортування продуктів, речей, інструментів, а та-
кож комплектування вантажів і посилок на схід до батальйонів, ди-
тячих будинків.

Студенти, працівники, їх роди-
чі, а також випускники НУВГП 
готуються та беруть активну 
участь у Благодійних Ярмарках. 
Напередодні свят у стінах ВНЗ 
влаштовують майстер-клас з 
виготовлення патріотичних су-
венірів, кошти від продажу яких 
використовуються на закупівлю 
військової техніки (реамобілю, 
тепловізору тощо).

Взаємодія з бізнес-середовищем

Взаємодія університету з бізнес-середовищем відбувається за на-

ступними напрямками:
 роботодавець випускників і студентів;
 споживач освітніх і консультаційних послуг;
 замовник науково-дослідних робіт;
 партнер в освітній, науково-дослідній і позанавчальній діяльності;
 постачальник товарів і послуг.
Відповідно до навчальних планів студенти університету проходять 

практичну підготовку. Базами практик є провідні підприємства, орга-
нізації та наукові установи за профілем підготовки фахівців в універ-
ситеті. Укладено більше 60 генеральних угод на проходження прак-
тик студентами. У 2015 р. укладені договори про проведення різних 
видів практик з 1687 підприємствами та організаціями міста Рівне 
та західного регіону. Студенти 5-го курсу проходять переддипломну 
практику вже на місцях майбутньої роботи.

Щорічно більше 40 студентів проходять практику за кордоном за 
програмами Work and Travel USA.

Стало доброю традицією проведення Днів кар’єри, міні-зустрічей 
з роботодавцями, результатами яких є розширення баз виробничої 
практики, підбір кваліфікованих спеціалістів, укладання договорів з 
підприємствами-роботодавцями з метою подальшого працевлашту-
вання.

У 2014 році розпочав роботу Бізнес-центр Національного універ-
ситету водного господарства та природокористування. Адреса біз-
нес-центру: http://nuwm.edu.ua/wbc.

Взаємодія з бізнес-середовищем
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Екологічна відповідальність реалізується в університеті за наступ-
ними напрямками:

 Підготовка спеціалістів за напрямком «Екологія, охорона навко-
лишнього середовища та збалансоване природокористування».

 Наукові дослідження.
 Участь у всеукраїнських та міжнародних екологічних проектах.
 Реалізація проектів енергозбереження в університеті.
 Участь студентів і викладачів у екологічних акціях.

Екологічній освіті в університеті приділяється особлива увага. 
Навчально-науковий інститут агроекології та землеустрою готує 
спеціалістів, здатних вирішувати проблеми екології та природоко-
ристування, здійснювати моніторинг об’єктів довкілля, проводити 
екологічну експертизу діяльності підприємств, прогнозувати зміни 
навколишнього середовища та розробляти проекти раціонального 
природокористування.

Науковці університету проводять дослідження із створення й охо-
рони заповідних територій.

Щорічно у Національному університеті водного господарства та 
природокористування у Всесвітній день води 22 березня проводить-
ся круглий стіл. У заході беруть участь науковці, студенти, практики. 
На круглому столі піднімаються актуальні проблеми якості водопо-
стачання та раціонального використання водних ресурсів.

Цілеспрямована політика енергозбереження в університеті дає 
відчутні результати. За розрахунками реалізація запланованих захо-
дів з енергозбереження дозволила забезпечити за 2 роки економію 
паливно-енергетичних ресурсів на рівні: теплової енергії – 3,12 тис.
Гкал, електроенергії – 663,2 тис. Квт. год.
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З метою протидії корупції за звітний період у НУВГП здійснено такі 
заходи:

Запроваджено «Електронний журнал обліку навчальної роботи сту-
дентів академічної групи», як сучасна і удосконалена форма обліку 
навчальної діяльності студентів. 

Надано доступ до журналу студентам та їх батькам з мережі Інтер-
нет.

В усіх структурних підрозділах університету систематично про-
водилась робота стосовно неухильного дотримання чинного за-
конодавства щодо протидії корупції та хабарництву науково-пе-
дагогічними працівниками, студентами, аспірантами, слухачами, 
навчально-допоміжним та обслуговуючим персоналом. 

Я не даю хабарів! – саме такі написи на залікових книжках сту-
дентів-першокурсників з’явилися в університетах Рівненщини. Цей 
проект був ініційований і реалізується активістами ГО «Регіональ-
ний центр євроінтеграційних проектів» та працівниками кафедри 
менеджменту НУВГП з жовтня 2015 року.

Метою проекту є зменшення рівня толерантності до корупції сту-
дентської молоді. Іншими словами, діяльність у межах проекту спря-
мована на те, щоб переконати студентів-першокурсників у тому, що 
не пропонуючи викладачам хабарів, можна успішно навчатися в 
університеті. Йдеться про те, що першокурсникам, які готуються до 
своєї першої у житті сесії, пропонується наклеїти на залікову книжку 
наліпку з написом «Я не даю хабарів!», що засвідчує про приєднання 
їх до «Антикорупційного кодексу студента». Сам Кодекс не має юри-
дичної сили, а є радше морально-етичним зобов’язанням студента 
перед собою, колегами, батьками й оточуючими.

Активісти ГО «Регіональний центр євроінтеграційних проектів» та-
кож започаткували Університетський антикорупційний комплаенс.

Університетський антикорупційний комплаєнс – це діяльність, 
спрямована на викорінення корупції в університеті шляхом розро-
блення і реалізації системи заходів, що забезпечують дотримання 
законів, стандартів та інших нормативних документів.

Протидія корупції
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