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Відповідно до ст. 34 Закону України «Про вищу освіту» та Положення про
Глухівський агротехнічний інститут імені С.А. Ковпака Сумського національного
аграрного університету у 2015 році директор здійснював безпосереднє управління
діяльністю інституту. Директор виступав представником вищого навчального
закладу у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування,
юридичними та фізичними особами, у межах наданих повноважень вирішував
поточні та перспективні питання діяльності інституту, забезпечував стабільність
його фінансового стану, використання і підтримання у відповідному стані
закріпленого державного майна, охорону праці, дотримання законності і
правопорядку.
Трудовий колектив навчального закладу у 2015 році становив 278 осіб, із
яких:
педагогічні працівники – 140;
спеціалісти – 60;
робітники – 88 осіб.
Крім того, у навчальному закладі працює 16 викладачів-сумісників.
Основними напрямки діяльності інституту у 2015 році були:
здійснення ґрунтовної теоретичної та практичної підготовка фахівців;
всебічне виховання студентської молоді;
адміністративно-господарська діяльність;
фінансова діяльність.
І. Навчально-методична робота
1.1. Якість підготовки
Згідно з ліцензією Міністерства освіти і науки України серія АЕ № 636493 від
28.07.2014 інститут проводить освітню діяльність, пов'язану з наданням вищої
освіти на рівні кваліфікаційних вимог до бакалавра з напрямів підготовки:
- 6.030508 «Фінанси і кредит»
- 6.100102 «Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва»
- 6.060101 «Будівництво».
До складу інституту входить Глухівський коледж Сумського національного
аграрного університету, який здійснює підготовку фахівців освітньокваліфікаційного рівня молодший спеціаліст спеціальностей:
-5.03050901 «Бухгалтерський облік»
- 5.03050801 «Фінанси і кредит»
- 5.03060101 «Організація виробництва»
- 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва»
- 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок
в агропромисловому комплексі»
- 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»
- 5.07010101 «Організація та регулювання дорожнього руху»
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- 5.05010201«Обслуговування комп’ютерних систем і мереж»
- 5.09010103 «Виробництво і переробка продукції рослинництва». Підготовка
здійснюється за денною та заочною формою навчання
У першому семестрі 2015-2016 навчального року на чотирьох відділеннях у
55-х групах за денною формою навчалося 1037 студентів (минулого року – 1038),
у 18 групах заочної форми – 303 студенти (минулого року – 385). Таким чином, за
денною та заочною формою навчалося 1340 студентів (минулого року – 1423).
Аналізуючи результативність навчального процесу, слід відмітити, що
загальний якісний показник по інституту становить 33,9%, успішність 98,1%. У
розрізі відділень:
відділення механізації та агропромислових технологій –29,7 (26,3%);
відділення економіки та інформаційних технологій – 51,2 (52,9%);
відділення будівництва та дорожньо-транспортних технологій –35,2 (28,5%);
відділення електроенергетики агропромислового виробництва – 23,6 (15,4%).
Одним із показників якісної підготовки є наявність відмінників та студентів,
які навчаються на «4» і «5». На «відмінно» навчаються – 45, на «4» і «5» – 292
студенти (минулого року – відповідно 46 та 231 студент).
У ІІ семестрі 2015-2016 навчального року академічну стипендію
отримуватимуть 529, в т.ч. підвищену – 38, соціальну – 61 студент.
Показники по стипендії у розрізі відділень (за результатами І семестру 20152016 н.р.):
механізації та агропромислових технологій – 63,2%;
електроенергетики агропромислового виробництва – 56,8%;
будівництва та дорожньо-транспортних технологій – 64,5%;
економіки та інформаційних технологій – 77,9%.
Під час підготовки фахівців викладачі використовують та проводять:
сучасні мультимедійні засоби навчання,
заняття на виробництві,
групові пошукові форми роботи та інше, що дозволяє здійснювати підготовку
фахівців відповідно до державних стандартів.
1.2. Контроль за якістю підготовки
У 2015 році здійснювався системний моніторинг якості підготовки фахівців. З
цією метою було проведено:
семестрову атестацію (останній тиждень березня та жовтня);
контрольні зрізи з основ правознавства (4), культурології (4), основ економічної
теорії (2), основ екології (8), вступу до спеціальності (5) (всього 23 зрізи), з
дисципліни «Захист Вітчизни» (у кожній групі);
державну підсумкову атестацію студентів, які навчаються на базі 9-и класів з
української мови, математики та історії України;
семестрові екзамени та заліки;
дистанційний незалежний замір залишкових знань студентів ІV курсу
спеціальностей. Результати в розрізі спеціальностей:
 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних
установок в агропромисловому комплексі» - середній бал – 4,05.
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 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання
агропромислового виробництва» - 4,24.
 5.03060101 «Організація виробництва» – 4,6.
 5.03050801 «Фінанси і кредит» – 4,5 бала.
Вивчався стан викладання інтегрованих дисциплін, фізичної культури та захисту
Вітчизни.
1.3. Робота з кадрами
Робота з кадрами у 2015 році включала:
1) Підвищення кваліфікації:
на базі Інституту післядипломної освіти та дорадництва Сумського НАУ – 6
(Корзюков А.В., Дуленко Н.І., Ткачов О.О., Суровицький М.М., Поцелуєва А.А.,
Рева С.В.);
Сумського обласного інституту післядипломної освіти – 6 (Марченко І.В., Горох
Т.М., Куліш А.П., Сивоконь Н.М., Колесник С.А., Горшкова Н.М.);
Інституту післядипломної освіти та дорадництва НУБіП – 4 (Литвиненко А.В.,
Горох Н.В., Журба С.О., Зуєва О.І.);
Глухівського національного педагогічного університету імені Олександра
Довженка – 2 (Поцелуєв І.І., Вілкова О.Г.).
2) Участь у тренінгах, сертифікованих програмах – 4 (Петрушова Л.С., Горох
Т.М., Лазарєва Т.А., Коренівська Л.В.).
3) Навчання з охорони праці співробітників інституту. Пройшли навчання:
із загальних та спеціальних питань охорони праці в ліцензованих навчальних
закладах – 6;
у навчальному закладі – 77 працівників.
4) Робота Школи педагогічної майстерності (до складу входить 11 молодих
викладачів). Головою ШПМ є Володько Л.А. Напрямки роботи ШПМ:
проведення засідань (11 – у 2015 році),
функціонування системи наставництва,
відвідування навчальних занять у викладачів-наставників,
проведення відкритих занять молодими педагогами,
робота з нормативною документацією.
5) Проведення атестації педагогічних працівників. У 2015 навчальному році
пройшли атестацію 20 педагогічних працівників, із яких: 16 – викладачів, 3 –
майстри виробничого навчання та 1працівник бібліотеки. 11 педагогічним
працівникам інституту атестаційна комісія ІІІ рівня Департаменту освіти і
Міністерства освіти і науки України підтвердила чи присвоїла кваліфікаційні
категорії «спеціаліст вищої категорії» та педагогічні звання «викладач-методист»
та «старший викладач». У І семестрі 2015-2016 навчального року розпочали
вивчати систему роботи 30 педагогічних працівників (в т.ч. – 26 викладачів, 3 –
майстрів виробничого навчання, 1 – працівника бібліотеки), які атестуються в
навчальному році. Проведення атестації буде завершено до 1 квітня 2016 року.
1.4. Методична робота
Важливу роль у підвищенні фахової майстерності педагогічних працівників
відіграє їх методична робота.
Основними напрямками методичної роботи у 2015 році семестрі були:

1. Участь у роботі навчально-методичних комісій НМЦ (всього членами
НМК є 9 працівників: Литвиненко А.В., Гладушка О.Ф., Артемова О.Є.,
Самофалова С.Г., Гололобов В.І., Лук’яненко Т.С., Чалий В.І., Овсянко Д.О., Зуєва
О.І.).
2. Підготовка та рецензування робіт для НМЦ (19 протягом 2015 року).
3. Створення електронних посібників (Ткачов О.О., Сашньов С.В., Дещенко
О.О., Авраменко Є.В., Маслов В.О., Шаман А.В., Чалий В.І.).
4. Участь у конкурсі «Педагогічні інновації» (38 педагогічних працівників).
5. Підготовка посібників, робочих зошитів та іншої навчально-методичної
літератури (Манжара В.М., Москаленко Н.А., Середа Н.А. та ін.)
6. Участь у роботі обласних методичних об’єднань. Протягом 2015 року у
роботі методоб’єднань взяли участь: Горох Н.В., Гладушка О.Ф., Колесник С.А.,
Кошель І.М., Антонов С.І., Куліш А.П., Лазарєва Т.А. та ін.
7. Участь у роботі наукових конференцій (Макаєв В.І., Бондаренко С.В.,
Логінов А.М., Манжара В.М., Чалий В.І., Авраменко Є.В.).
1.5. Організація роботи з обдарованими студентами
У 2015 році робота з обдарованими студентами проводилася за напрямками:
- проведення І етапів конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка;
- участь у ІІ (обласних) етапах конкурсів імені Петра Яцика та Тараса Шевченка;
- проведення І етапів предметних олімпіад із української та англійської мови,
математики, інформатики, хімії;
- участь у ІІ етапах обласних олімпіад із української мови та математики.
Лук’яненко Тетяна (група 31 бух) зайняла ІІ місце у обласній олімпіаді з
української мови;
- проведення предметних олімпіад під час тижнів відділень чи тижнів педагогічної
майстерності циклових комісій;
- конкурс «Викладачі навчального закладу – учасники Другої світової війни»;
- участь у роботі науково-практичної конференції на базі Ніжинського
агротехнічного інституту (3 студенти, керівник – Макаєв В.І.).
1.6. Акредитація спеціальностей
У 2015 році були проакредитовані спеціальності:
- 5.06010101 «Будівництво та експлуатація будівель і споруд»;
- 5.10010201 «Експлуатація та ремонт машин і обладнання агропромислового
виробництва»;
- 5.10010102 «Монтаж, обслуговування та ремонт електротехнічних установок в
агропромисловому комплексі»;
- 5.03050801 «Фінанси і кредит»;
- 5.03050901 «Бухгалтерський облік» та
напрям підготовки:
- 6.060101 «Будівництво».
1.7. Робота бібліотеки
Бібліотечний фонд становить:
- 110702 примірників літератури;
- 53 періодичних видання;
- 3600 одиниць електронних підручників.

У 2015 році фонд бібліотеки поповнився 402 примірниками літератури, на
суму 23 463 грн.
Бібліотека навчального закладу за показниками діяльності зайняла ІІІ місце у
рейтингу серед бібліотек 120 аграрних ВНЗ І-ІІ р.а. України.
Кількість зареєстрованих користувачів – 2415, із них:
- педагогічні працівники – 97;
- спеціалісти – 117;
- кількість відвідувань – 126 326.
Загальна кількість інформаційно-масових заходів – 127. Із них:
- виставки, перегляди літератури – 75;
- декади молодого фахівця – 8;
- масові заходи навчально-виховного характеру (бібліографічні огляди, чит.
конференції, прем’єри, презентації, вітальні, літературно-музичні вечори, виховні
години, клуби, інше) – 34;
Під час проведення даних заходів були впроваджені нові форми роботи –
віртуальні виставки, виставки-інсталяції, бібліовечори (бібліоніч та бібліосутінки),
свято бібліотекарів.
Інформаційно-бібліографічна діяльність:
- проведено занять з використанням традиційних інформаційних та електронних ресурсів – 24
заняття;
- надано індивідуальних та групових консультацій – 2210;
- інформацій про бібліотеку в установах та засобах масової інформації (преса,
телебачення, радіо) – 2;
- проведено семінар бібліотекарів за участю завідувачів бібліотек навчальних
закладів м. Глухів та районної бібліотеки на тему «Імідж бібліотеки і
бібліотекаря».
Завідувач бібліотеки Зуєва О.І. взяла участь у засіданні Територіального
методичного об’єднання сільськогосподарських бібліотек Сумської області на базі
наукової бібліотеки Сумського НАУ.
1.8. Інформаційне висвітлення діяльності навчального закладу
Система інформаційного забезпечення включає роботу сайту (понад 240
новин), розміщення інформації в соціальних мережах, випуск газети
«Студентський меридіан» (10 номерів), випуск інформаційного бюлетеня (9), друк
статей у місцевих ЗМІ (19 статей), виданнях ДУ «Агроосвіта» (4), педагогічних
виданнях (4).
1.9. Профорієнтаційна робота та здійснення прийому до інституту
Говорячи про профорієнтаційну роботу у 2015 році, можна відмітити
наступне:
1. Оновлення складу профорієнтаційних груп та закріплення кожного члена
педагогічного колективу за конкретною школою конкретного регіону.
2. Виконання базових індивідуальних профорієнтаційних планів переважною
більшістю викладачами інституту.
3. Роботу підготовчих курсів на базі інституту (95 слухачів).
4. Виїзди викладачів до закріплених шкіл.
5. Проведення Днів відкритих дверей.

6. Проведення на базі інституту спортивних та розважально-виховних заходів із
залученням випускників шкіл.
7. Участь у «Ярмарку професій», проведеного Кролевецьким центром
зайнятості.
8. Розповсюдження рекламних матеріалів профорієнтаційного характеру.
9. Розміщення реклами в соціальних мережах.
10. Робота з випускниками через студентів.
11. Створення на базі інституту пунктів реєстрації та проведення ЗНО.
Завдяки проведенню цілеспрямованої профорієнтаційної роботи всіма
членами трудового колективу навчального закладу був здійснений повноцінний
прийом влітку 2015 року.
Ліцензований обсяг прийому на денну форму навчання становить 435 місць, із
них 256 державних місць. У 2015 році на І курс прийняли 268 студентів та 24
добором в групи ІІ та ІІІ курсів. Всього за результатами вступної кампанії 2015
року студентами інституту денної форми стали 292 особи.
Ліцензований обсяг прийому на заочну форму навчання становить 350 місць,
із них 40 державних місць. Всього за результатами вступної кампанії 2015 року
студентами інституту заочної форми стали 121 особа (40 – на місця державного
замовлення, 81 – за комерційною формою).
Таким чином, за результатами вступної кампанії 2015 року до навчального
закладу вступило 413 студентів денної та заочної форми навчання.
1.10. Участь в іміджевих заходах
Представники навчального закладу беруть участь у різноманітних іміджевих
заходах, конкурсах, змаганнях, а також проводять їх на базі інституту. У минулому
році навчальний заклад гідно представили на VII міжнародному форумі
«Інноватика в сучасній освіті-2015», у конкурсі «Педагогічні інновації», провели
регіональний етап конкурсу «Студент року-2015», конференції «Від заснування до
сучасності» (до 115-річчя заснування навчального закладу) та «Шляхами
звершень» (до 70-річчя відділення електроенергетики АПВ).
ІІ. Практична підготовка
2.1. Практична підготовка студентів
Багато уваги приділяється в інституті і практичній підготовці студентів, яка
здійснюється на базі:
навчальних кабінетів та лабораторій інституту,
навчально-дослідного господарства,
будівельних об’єктах інституту,
підприємств, організацій та установ регіону.
Виробничі практики проводилися у базових господарствах, із якими
навчальний заклад має договори на такий вид співпраці:
Відділення будівництва та дорожньо-траспортних технологій:
НДГ інституту
відділення ДАІ Глухівського МВУМВС України в Сумській області
відділення ДАІ Кролевецького МВУМВС України в Сумській області
філія «Автостанція Глухів»

виробниче житлове ремонтно-експлуатаційне комунальне підприємств
Відділення економіки та інформаційних технологій:
ТОВ «Глухівнафтопродукт»
Глухівська районна державна адміністрація
Управління пенсійного фонду України
Міжрайонна державна податкова інспекція
ТОВ «Велетень»
Глухівське управління державного казначейства
ТОВ «Еліфібр»
ТРК «Глухів»
Відділення механізації та агропромислових технологій:
ТОВ «Шалигинське»
ТОВ «Велетень»
ТОВ Агрофірма ім. Чапаєва
ДП «Глухівський агролісгосп»
КП «Глухівський тепловий район»
ДП «Чернігівторф»
Відділення електроенергетики агропромислового виробництва:
ДП «Нафком-Агро»
Філія «Глухівський район електричних мереж»
Сумська філія ПАТ «Укртелеком»
ДП ВАТ ЗАлК «Глухівський кар’єр кварцитів»
2.2. Практика в Німеччині та Польщі
Студенти інституту традиційно протягом літніх канікул проходили
сільськогосподарську практику в Німеччині за програмою
«КАРЛС» (14
студентів) та Польщі за програмою «ВІМАР» (7 студентів).
2.3. Підготовка фахівців із робітничих професій
Інститут на має право на провадження освітньої діяльності із 9 робітничих
професій:
«Слюсар з ремонту с/г машин та устаткування»;
«Електрозварник ручного зварювання»;
«Обліковець реєстрації бухгалтерських даних»;
«Оператор комп’ютерного набору»;
«Муляр»;
«Електромонтер з ремонту та обслуговування електроустаткування»;
Тракторист-машиніст сільськогосподарського виробництва (категорії «А1»,
«А2», «В1»);
Водій автотранспортних засобів (категорія «В»);
Водій автотранспортних засобів (категорія «С»).
У 2015 році було підготовлено водіїв автотракторних засобів категорії «В» –
90 осіб, водіїв автотракторних засобів категорії «С» – 106 осіб, трактористівмашиністів сільськогосподарського виробництва – 61 особа, інші ліцензовані
робітничі професії – 261 особа, 27 слухачів – за ваучерами, наданими Центрами
зайнятості.
2.4. Навчально-дослідне господарство
-

Навчально-дослідне господарство – це не лише база для проведення практик, а
і можливість здешевити харчування для наших студентів та співробітників у
їдальні та буфетах. Для покращення та подальшого розвитку господарства
створено, капітально реставровано та придбано:
придбано садовий оприскувач;
обладнане підвальне приміщення для зберігання сільськогосподарської
продукції;
фруктова лабораторія доповнена новими насадженнями фруктових дерев;
капітально відремонтована свердловина для постачання води;
змонтована друга лінія електропередач;
проводилися роботи по впорядкуванню лабораторного корпусу.
Використання можливостей навчально-дослідного господарства для
забезпечення господарських потреб навчального закладу в 2015 році:
319 га орної землі, на якій вирощувалися: пшениця, гречка, овес, ячмінь, соя,
гірчиця, овочеві культури;
фруктовий сад (яблука, малина, смородина).
ІІІ. Виховна робота
3.1. Основні напрямки виховної роботи
Система виховної роботи у 2015 році була спрямована на:
організацію змістовного і цікавого дозвілля студентів;
забезпечення належних умов проживання в гуртожитках;
національно-патріотичне виховання молодого покоління;
участь у конкурсах, змаганнях, фестивалях художньої творчості.
Основні напрямки виховної роботи у 2015 році:
Проведення виховних культурно-масових заходів.
Робота з обдарованими студентами.
Робота студентського самоврядування, рад гуртожитків.
Проведення виховних годин, бесід, тематичних екскурсій.
Робота з групою ризику.
Робота батьківського комітету.
Робота Народного музею С.А. Ковпака.
Організація дозвілля студентів через роботу гуртків та секцій.
Спортивно-оздоровча робота.
Участь у загальноміських, обласних та всеукраїнських заходах.
Участь у роботі регіональної студентської ради.
Співпраця з соціальними службами, органами виконавчої влади та сектором
кримінальної поліції у справах дітей.
3.2. Участь у конкурсах, акціях та фестивалях
Наші студенти гідно представили навчальний заклад у заходах:
у регіональному конкурсі «Студент року – 2015» Дещенко Лідія зайняла ІІ
місце;
у фестивалі молодіжних команд КВК під патронатом ДУ НМЦ «Агроосвіта»
команда інституту «Просто Медісон» зайняла ІІ місце;
у загальноміському конкурсі «Міс Глухівчанка-2015» Цибіна Анна зайняла ІІ
місце;

у загальноміському туристичному зльоті-2015 команда інституту зайняла ІІ
місце;
у загальноміському конкурсі молодіжної поезії Гангур Оксана та Лук’яненко
Тетяна зайняли І та ІІ місця відповідно.
У конкурсі на кращий відеофільм про музей при навчальному закладі, який
проводився під патронатом ДУ НМЦ «Агроосвіта», ми здобули перемогу в одній із
номінацій;
участь у роботі Всеукраїнської ради голів органів студентського
самоврядування аграрних ВНЗ України;
участь студентів інституту в щорічному зльоті «Лідери АПК ХХІ століття»;
проведення благодійної акції «Здай кров заради життя», збір крові для
бійців, поранених під час АТО;
благодійна акція для дітей-сиріт, що знаходяться в спеціалізованій школіінтернаті смт. Шалигине «Подаруй дитині свято!»;
участь у міському святі Масляни, дні Європи, фестивалі «Пісні, опалені
війною»;
організація, проведення та участь у загальноінститутських та міських
Новорічних заходах.
3.3. Фізкультурна та спортивно-масова робота
Даний напрямок робот включає:
роботу спортивних гуртків та секцій (9 секцій);
проведення спортивного свята «Ми – нащадки козацької слави»;
проведення спартакіади серед студентів нового набору на першість інституту
з 5 видів спорту;
проведення спартакіади «Здоров’я» серед співробітників та участь в обласній
спартакіаді;
участь у міських та обласних спортивних змаганнях;
проведення профорієнтаційних спортивних заходів.
проведення спортивних змагань на кубок директора інституту з волейболу.
ІV. Адміністративно-господарська робота
Велику роль у створенні комфортних умов для проведення навчальновиховного процесу відіграє адміністративно-господарська робота. У 2015 році вона
проводилася за напрямками:
підготовка до опалювального сезону 2015-2016 н.р.;
ремонт спортивних кімнат у гуртожитку №3;
реконструкція котельні їдальні;
ремонт стрілецького тиру;
ремонт навчальних корпусів та гуртожитків з їх підготовкою до
опалювального сезону 2015-2016 н.р.;
реконструкція центральної котельні інституту з встановленням котла на
твердому паливі;
поточні ремонти навчальних корпусів, гуртожитків, фасадів та благоустрій
території;
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V. Фінансова діяльність
5.1. Загальний фонд
Надійшло і використано коштів у 2015 році – 18 млн. 63 тис. 640 грн. в т.ч.:
на оплату праці – 7 млн. 379 тис. грн.;
нарахування на заробітну плату – 2 млн. 609 тис. 849 грн.;
на харчування сиріт – 554 тис. 800 грн. 68коп.;
на придбання предметів гардеробу та м’якого інвентарю студентам сиротам,
які знаходяться на повному державному забезпеченні, –14 тис. 951 грн. 50 коп.
виплату стипендії, надання щорічної допомоги студентам-сиротам на
придбання літератури – 5 млн. 867 тис. 637 грн.;
- одноразова грошова допомога на працевлаштування сиріт та виплату допомоги
на придбання підручників – 77 тис. 804 грн. 50 коп.
Сплачено рахунки за отримані комунальні послуги на 1 млн. 559 тис. 597 грн.
32 коп.
5.2. Спеціальний фонд
Надійшло коштів – 5 млн. 156 тис. 099 грн. 27коп.
Видатки спеціального фонду – 5 млн. 386 тис. 686 грн., 24коп. в т.ч. на:
оплату праці – 1млн. 844 тис.784 грн. 54коп.;
нарахування на заробітну плату – 632 тис. 833 грн. 11коп.;
придбання господарчих товарів, будівельних матеріалів, паливо-мастильних,
саджанців, оплату періодичних видань та інше – 1 млн. 173 тис. 98 грн. 36 коп.;
оплату продуктів харчування – 546 тис. 555 грн. 49коп.;
на оплату послуг зв’язку та Інтернет, повірку вагів, лічильників, манометрів
та інших приладів, страхування транспорту, поточний ремонт техніки, за виконані
послуги з дератизації і дослідженню готової кулінарної продукції, технічне
обслуговування електронних реєстраційно-розрахункових операцій, послуги з
надання інформації по телебаченню, радіо та газетах, податки та збори,
відрядження та ін. – 184 тис. 836 грн. 63коп.;
розрахунки за комунальними платежами – 541 тис. 533 грн. 69 коп.
Капітальні видатки:
Виготовлення проектно-кошторисної документації, придбання та монтаж
котла – 459 тис.176 грн. 27 коп.
Такими були головні здобутки трудового колективу Глухівського
агротехнічного інституту імені С.А. Ковпака Сумського національного
аграрного університету у 2015 році.

