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1  Про університет  

Університет Менделя в Брно (скорочено MENDELU) був заснований в 1919 році, що робить його 

найстарішим університетом такого типу в Чеській Республіці. До складу університету входять п’ять 

факультетів та один інститут. Весь університет розташований у Брно, за винятком факультету 

садівництва в Ледніце. Університет названий на честь засновника генетики та першовідкривача 

основних законів успадкування – Грегора Йоганна Менделя. З часу заснування університет двічі 

змінював свою назву. Ви можете дізнатися більше про його історію. 

Створення незалежного університетського інституту під назвою CEITEC MENDELU в рамках факультету 

агронаук означало, що університет став частиною міжуніверситетського наукового центру передового 

досвіду Центральноєвропейського Технологічного Інституту у 2011 році. Наприкінці 2012 року 

університет отримав престижні сертифікати ETCS Label та Diploma Supplement Label від європейської 

комісії. Ці сертифікати підтверджують, що навчальні програми та система іспитів університету 

відповідають принципам Болонської конвенції. 

Університет Менделя в Брно також отримав престижну нагороду HR Award у сфері людських ресурсів 

від європейської комісії у 2018 році. Цей сертифікат підвищує загальний престиж університету. 

Керівництво університету 

prof. Dr. Ing. Jan Mareš 

Ректор  

doc. Ing. Svatopluk Kapounek, Ph.D. 

Проректор з досліджень, розвитку та інновацій 

 

doc. Ing. Martin Klimánek, Ph.D. 

Проректор зі стратегії, сталого розвитку та спеціальних цілей 

doc. Ing. et Ing. Lea Kubíčková, Ph.D. 

Проректор з кадрових ресурсів та внутрішніх справ 

Mgr. Ondřej Mocek, Ph.D. 

Проректор з освітніх справ та якості  

prof. Ing. Robert Pokluda, Ph.D. 

Проректор з інформаційно-комунікаційних технологій 

prof. Ing. Jiří Skládanka, Ph.D. 

Проректор з міжнародних та громадських зв'язків 

Ing. Libor Sádlík, DiS. 

Скарбник  
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Університет Менделя в Брно 

Зареєстрований офіс:  Zemědělská 1, Brno MENDELU Rectorate: building A 

Поштова адреса:   Zemědělská 1665/1, 613 00 Brno, Czech Republic  

Телефон:  +420 545 131 111 

Електронна адреса:  info@mendelu.cz 

Сайт:  www.mendelu.cz 

Реєстраційний номер компанії: 62156489 

Податковий реєстраційний номер: CZ62156489 

Ідентифікатор скриньки даних: 85ij9bs 

2  Рівне ставлення, принцип рівних можливостей  

Рівне ставлення до всіх є непорушним принципом MENDELU. Кожна людина має однакові можливості 

для подальшого професійного зросту, незалежно від раси, етнічного походження, національності, 

ідеології, релігії, переконань, світогляду, віку, статі, сексуальної орієнтації, фізичних обмежень, 

соціального походження чи матеріального статусу. Кожен з нас має однакове вихідне положення, як і всі 

інші, і майбутнє залежить тільки від кожного з нас. 

В MENDELU ми поважаємо та дотримуємося правил, як загальних, які супроводжують нас протягом 

нашого повсякденного життя, таких як правила пристойності, так і стандартів, передбачених етичним 

кодексом MENDELU. Сфера досліджень регулюється Декларацією про Політику Доброчесності 

Дослідження в Університеті Менделя в Брно. Права та обов’язки працівників визначені трудовим 

кодексом. 

З метою сприяння та підтримки рівних можливостей для чоловіків і жінок у досліджень і розвитку було 

створено План Гендерної Рівності Університету Менделя в Брно на період з 2022 по 2024 роки. Інша 

його мета – запобігти марнотратству людських ресурсів та зменшити втрати інвестицій в жіночу робочу 

силу, спричинені переважно відтоком жінок із науки після захисту докторської дисертації або після 

декретної відпустки. 

3  Вступ на роботу  

Турботу про нових та поточних працівників забезпечує відділ управління кадрами. Ми прагнемо створити 

умови роботи в MENDELU, якими ви будете задоволені. 

Відділ управління кадрами складається з: 

● Відділ підбору персоналу 

● Відділ кадрів 

● Служба прийому та розміщення іноземних працівників 

● Департамент розвитку персоналу та бенефітів 

mailto:info@mendelu.cz
http://www.mendelu.cz/
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Відділ розташований на першому поверсі корпусу А. Факультет садівництва має власний відділ 

управління кадрами, адреса Valtická 337, 691 44 Lednice, тел.: 519 367 377, e-mail: 

personalni.zf@mendelu.cz. 

Ми інформуємо вас про новини зі сфери турботи про співробітників на https://orlz.mendelu.cz/en/  та через 

HR Newsletter. Ви можете підписатися. 

4  Служба прийому та розміщення  

Метою служби прийому та розміщення є підтримка нинішніх та майбутніх іноземних співробітників 

MENDELU. Працівники служби прийому та розміщення для іноземних співробітників є першими 

контактними особами в MENDELU. Їх завданням є надання персональної допомоги та консультацій з 

урегулюванням усіх формальних вимог щодо працевлаштування іноземних працівників в MENDELU та 

їх переїзду до Брно. Ваш співробітник служби пропонує рекомендації, які забезпечать легкий початок на 

новому місці не тільки вам, але й членам вашої родини. 

Якщо ви будете працювати на факультеті садівництва в Ледніце, співробітник служби надасть вам всю 

необхідну допомогу. 

4.1  До  прибуття  

Служба прийому та розміщення допомагає з поданням заявки на візу, необхідну для перебування в 

Чеській Республіці для вас та членів вашої родини. Співробітники служби для іноземних працівників 

допоможуть з оформленням документів на прибуття, а також з пошуком житла чи розв’язанням 

практичних питань, пов’язаних із проживанням у Брно, а також з багатьох інших питань. 

4.2  Після прибуття  

Після вашого приїзду ми супроводжуємо вас до офісу іноземної поліції та інших відповідних органів та 

установ, а також можемо допомогти зі страхуванням та іншими важливими питаннями (первинний 

медичний огляд для працевлаштування в MENDELU, медичні установи, отримання водійських прав, 

оплата податку за вивіз сміття та комунікація з іншими органами). 

4.3  Під час перебування  

Працівники служби прийому та розміщення допоможуть спілкуватися на робочих місцях співробітникам, 

які не володіють необхідними мовними навичками, та  організують консультацію податкового 

консультанта або курси чеської мови, щоб допомогти вам, і запропонувати вам руку у вирішенні різних 

життєвих ситуацій. 

4.4  Перед поверненням до вашої  кра їни  

Ми допоможемо вам у припиненні діяльності – анулювання банківського рахунку, розірвання договору 

оренди, повернення карти довгострокового проживання, зняття з реєстру платників податку за вивіз 

сміття тощо. 



 

6 

5  Оформлення прийому на роботу  

Перед тим як почати роботу, ви завітаєте  до нашої служби прийому та розміщення, щоб підписати 

необхідні формальності при прийомі на роботу, такі як трудовий договір, посадова інструкція, оцінка 

заробітної плати, декларація про пенсію, угода про відрахування із заробітної плати (харчування та 

перекуси)… 

Ваші персональні дані будуть оброблятися відповідно до Принципів обробки персональних даних в 

MENDELU. 

5.1  Особиста анкета  

Для того, щоб правильно та повністю заповнити цю форму, підготуйте: посвідчення 

громадянина/паспорт, візу/посвідку на проживання, картку медичного страхування, номер банківського 

рахунку, на який буде перерахована ваша заробітна плата, а також документ, що підтверджує найвищий 

досягнений рівень освіти. Усю інформацію про прибуття та документи ви отримаєте від вашого 

співробітника служби прийому та розміщення заздалегідь. 

5.2  Звіт  про іншу прибуткову д іяльність  

Згоду на іншу прибуткову діяльність, ідентичну обсягу діяльності, що здійснюється в MENDELU, дає 

керівник відділу з питань зайнятості, декан факультету, директор або скарбник. 

5.3  Медичний огляд  

Перед початком роботи необхідно пройти медичне обстеження. Співробітники категорії I можуть 

проходити медичний огляд або у реєстрованого лікаря в Чеській Республіці, або у контрактного лікаря 

MENDELU. Працівники категорій II, III та IV, а також професійні водії можуть проходити огляд тільки у 

контрактного лікаря MENDELU. Щоб отримати оцінку вашої медичної відповідності контрактним лікарем 

MENDELU, візьміть витяг із вашої медичної документації від вашого зареєстрованого лікаря загальної 

практики (не старше 3 місяців) та форму оцінки, яку надіслав вам ваш менеджер з персоналу. Ви надасте 

медичний висновок своєму спеціалісту з персоналу не пізніше ніж за день до початку роботи. 

Отримавши форму запиту від свого спеціаліста з персоналу, відвідайте:  

● Вступний медичний огляд в Брно: 

HOUSE MEDICAL, s.r.o.  

Адреса: Trávníky 10, BrnoČerná Pole, 613 00 

тел. 545 211 556 

Робочий час: по: 13.00 – 18.00; чт-пт: 7.30 – 12.30 

● Вступний медичний огляд в Ледніце (Факультет садівництва) 

MUDr. Luboš Oliva 

Адреса: Pekařská 75, Lednice, 691 44 

тел.: 519 340 426,  

MENDELU покриває витрати на вступний медичний огляд у разі укладення трудових або подібних 

відносин, як зазначено в колективному договорі. 



 

7 

5.4  Документи,  як і  необхідно подати  

Подайте свою трудову книжку з попередньої роботи в Чеській Республіці (якщо є) або, якщо ви 

зареєстрований/а в бюро зайнятості в Чеській Республіці, інформацію про зняття з обліку з бази даних 

претендентів на роботу (якщо є). Якщо ви отримуєте пенсію або ви визнані людиною з інвалідністю, будь 

ласка, надайте підтвердження вашої заяви та вашого рівня класифікації від Чеського управління 

соціального захисту (якщо є). 

5.5  Інструктаж з  охорони праці  та  протипожежної  безпеки  

Кожен новий працівник зобов’язаний пройти вступний інструктаж з охорони праці та протипожежної 

безпеки. Це навчання відбувається в електронному вигляді онлайн курсу, а потім регулярно 

повторюється. 

5.6  Зміна персональних даних  

Якщо під час ваших трудових відносин відбулися будь-які зміни щодо ваших персональних даних, ви 

зобов’язані повідомити про це відділ управління кадрами протягом не пізніше 8 робочих днів. Це 

стосується вашого імені, прізвища, сімейного стану, новонароджених дітей, постійної або тимчасової (у 

Чеській Республіці) адреси, візи/дозволу на проживання, нового посвідчення громадянина або паспорту, 

іншої медичної страхової компанії, зміни у формі А1 тощо. Якщо ви не повідомляєте, що змінили свою 

страхову компанію, ви також ризикуєте бути оштрафованим за неправильно сплачені страхові внески. 

На інформаційному порталі MENDELU в розділі форми та друковані матеріали доступна форма 

повідомлення про зміну. 

6  Інформаційні технологі ї  ( IT)  

Основною інформаційною системою університету є the University Information System (UIS). UIS 

складається з загальнодоступної та непублічної частини. Загальнодоступний розділ доступний для 

будь-якого користувача та містить ключову інформацію про MENDELU. Непублічний розділ доступний 

лише після входу в систему та пропонує програми, що відповідають ролі користувача. Цей розділ 

називається Особисте Адміністрування. Ви можете перейти з головного сайту університету за адресою 

www.mendelu.cz до меню інформаційної системи університету, натиснувши на посилання «University 

Information System» або перейшовши безпосередньо на systemy.mendelu.cz. 

Ви можете зв’язатися з ІТ-підтримкою за адресою helpdesk.mendelu.cz. 

6.1  Доступ до  інформаційної  системи  

Університетський логін (ім’я користувача), ID (ідентифікаційний номер) та пароль доступу будуть 

автоматично згенеровані для вас, коли ви вступите на роботу. Усі ці дані та інструкції щодо їх 

використання будуть надані вам вашим співробітником служби прийому і розміщення. Вам також буде 

призначена адреса електронної пошти та буде налаштовано доступ до індивідуальних облікових 

записів. Вищезгадані дані доступу автоматично призупиняються після припинення роботи. 

6.2  Університетська електронна пошта  (Of f ice  365 )  

Основним рішенням з електронною поштою для співробітників є Office 365. Завдяки Office 365 ви можете 

інтегрувати свою пошту, ділитися інформацією про свій календар і координувати зустрічі, пов’язувати 

календар зі своїм розкладом, обмінюватися файлами, та обмінюватися інформацією за допомогою 

http://systemy.mendelu.cz/
http://systemy.mendelu.cz/
http://helpdesk.mendelu.cz/
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особистого вебсайту з інтегрованим управлінням і індивідуальним доступом, а також доступом до вашої 

особистої пошти, календарів, завдань і контактів (особистих і університетських) з кількох точок, і 

інтеграція з іншими сервісами (наприклад, інтерфейс Gmail), а також підключення широкого спектра 

мобільних пристроїв (планшет, телефон) та синхронізації даних. 

6.3  Мережа Wi-Fi   

Зони загального користування в будівлях охоплені бездротовою мережею EDUROAM. Інструкції щодо 

встановлення Wi-Fi доступні на вебсайті eduroam.mendelu.cz/en/, а також на цьому вебсайті надається 

інформація про бездротові мережі, що охоплюють комплекс MENDELU, тобто Faro-free та Eduroam. 

Також тут можна знайти інструкції з підключення найпопулярніших операційних систем. Більше 

інформації про інформаційні системи та технології можна знайти на сайті Департаменту 

інформаційних технологій. 

6.4  Телефонна  л інія  

Вашому робочому місці присвоюється номер стаціонарного телефону. Номери телефонів у межах 

MENDELU мають такий вигляд: 545 13* *** (для факультету садівництва в Ледніце: 519 367 ***). Деякі 

працівники мають службовий мобільний телефон (розподіл на розсуд керівника робочого місця 

працівника). Список співробітників MENDELU з номерами телефонів можна знайти на 

https://is.mendelu.cz/lide/. 

7  Картка співробітника/ ITIC/ALIVE  

Щоб отримати картку працівника /ITIC/ALIVE, ви повинні сфотографуватись у університетського 

фотографа, а також мати при собі посвідчення особи (ви також можете використовувати власні 

фотографії у форматі ID-картки). Ця фотографія буде опублікована в UIS. 

Якщо ви будете працювати на факультеті садівництва в Ледніце, надішліть або принесіть свою 

фотографію до відділу кадрів в Ледніце, де вони її відсканують і надішлють в Брно для видачі картки. 

Картку вам видасть співробітник відділу кадрів протягом приблизно тижня. Картка буде  активна 

наступного дня після отримання. 

На підставі створення облікового запису та видачі картки працівнику надаються наступні 

можливості: 

● використання системи харчування – замовлення та видача страв, 

● користування бібліотечною системою (пропонує безплатні  послуги з видачі книг, підручників, 

журналів), 

● вхід до приміщень університету (залежно від ваших прав), 

● вхід до ботанічного саду та дендропарку, який є чудовим місцем для відпочинку. 

8  MENDELU інформаційний портал  

На інформаційному порталі ви можете знайти інформацію для студентів та співробітників MENDELU – 

положення та документи, офіційну дошку оголошень, посилання на факультети ректорату, а також 

бланки та друковані матеріали, важливі для вашої роботи в інформаційному порталі. 

https://is.mendelu.cz/lide/
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9  Відвідування, робочий час і  вихідні  

Реєстрація відвідування співробітників MENDELU здійснюється за допомогою програми відвідування 

https://dochazka.mendelu.cz. Додаток використовується не тільки для запису відвідуваності, а й для 

заповнення запиту на відпустку та відповідного плану відпусток на поточний рік. 

Закрита місячна відвідуваність просто надсилається в електронному вигляді для обробки, її не потрібно 

роздруковувати. 

Робочий тиждень має (при FTE 1,0) 40 робочих годин. Більшість працівників можуть працювати за 

гнучким графіком роботи з балансовим періодом 1 календарний місяць. 

Негайно повідомте свого керівника у разі відсутності з таких причин як, наприклад, лікарняний, догляд 

за близьким членом родини або з  інших важливих обставин. 

Академічні працівники університету отримують 8 тижнів відпустки на календарний рік. Неакадемічні 

працівники факультетів, інституту університету, загальноуніверситетських робочих посад, ректорату та 

адміністрації студентських гуртожитків і їдалень отримують 6 тижнів на календарний рік. Працівники 

господарств університету отримують 5 тижнів на календарний рік. Більш детальну інформацію можна 

знайти в Колективному договорі.   

10  Заробітна плата  

Питаннями заробітної плати займається відділ обліку заробітної плати (корпус A, 2-й поверх зліва). Якщо 

ви будете працювати на факультеті садівництва в Ледніце, документи подаються до співробітника 

відділу кадрів в Ледніце. 

● З бухгалтером з нарахування заробітної плати ви вирішите такі питання: 

● Європейське соціальне страхування – форма A1 (якщо є) 

● Виписка платника податків 

● Застосування податкових знижок 

● Довідка про відрахування із заробітної плати – виконання, заборгованість з/без пріоритету 

● Підтвердження про навчання (якщо є) 

● Інші – залежно від вашої особистої ситуації 

10 .1  Оплата праці  

Правила оплати праці, тобто класифікації за класами та рівнями заробітної плати, для визнання та 

визначення величини всіх видів виплат можна знайти в положенні про заробітну плату та в чинному 

колективному договорі. Ваша заробітна плата в чеських кронах (CZK) буде виплачена на ваш 

банківський рахунок (за можливості в чеському банку) банківським переказом. Дати виплати заробітної 

плати за кожний рік університет встановлює індивідуальним положенням. 

10 .2  Електронна  платіж на квитанція  

Усі співробітники, які мають можливість отримати доступ до UIS (Університетської Інформаційної 

Системи) під час роботи, отримають PIN-код від співробітника відділу кадрів з питань іноземних 

працівників, який вони використовуватимуть для перегляду електронних платіжних квитанцій. 

Електронна платіжна квитанція за вказаний календарний місяць буде доступна після входу в 
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інформаційну систему університету (UIS) у розділі «Особисте управління – платіжні квитанції», завжди 

з моменту виплати заробітної плати банківським переказом. 

11  Бенефіти  

Мендель надає своїм працівникам ряд бенефітів і прагне створити найкращі умови для своїх 

співробітників. 

11 .1  Система харчування  

Кожен працівник з FTE 0,5 і більше має право на обіди, які субсидує його роботодавець. Працівник може 

придбати один пільговий обід у їдальні кожного робочого дня, протягом якого він не перебуває у 

відпустці, у добовому відрядженні чи на лікарняному. Співробітник повинен представити свою картку 

(чіп) перед тим, як взяти обід. 

Систему ISKAM можна використовувати для моніторингу стану рахунку харчування співробітника та 

меню на поточний тиждень. Кожен працівник зобов’язаний (рішення ректора 25/2008) укласти Договір 

про відрахування із заробітної плати з метою оплати обідів з MENDELU – обіди можна оплатити лише 

банківським переказом. Договір про відрахування із заробітної плати можна отримати в управлінні 

кадрами. 

11 .1 . 1  Система харч ування  в  Брно  

Співробітники можуть обідати в: 

● їдальні для працівників в корпусі О в університетському комплексі, Zemědělská 1, 

● студентській їдальні в корпусі X в університетському комплексі, Zemědělská 1, 

● їдальні у корпусі Z, просп. Generála Píky 7, 

● піцерії та буфеті в корпусі O (на першому поверсі) в університетському комплексі, Zemědělská 1, 

● буфеті на першому поверсі корпусу Q в університетському комплексі, Zemědělská 1. 

 

11 .1 . 2  Система харч ування  в  Ледн іце  

Їдальня у Ледніце закрита з техічних причин 

11 .1 . 3  Ваучери  на  харч ування  

Наш університет надає нашим співробітникам внесок на харчування через картку Edenred Card. Цією 

карткою можна розрахуватися в окремих ресторанах, торгових мережах та продуктових магазинах. 

Право на щоденний внесок на харчування за допомогою картки мають усі співробітники всіх 

відділів, за винятком DDHA, UAE Žabčice та UFE ML Křtiny, які також відповідають наступним критеріям: 

● працевлаштовані в університеті на підставі трудового договору, 

● уклали контракт на мінімальний FTE 0,5 (тобто принаймні 20 годин на тиждень), 

● працювали не менше 4 годин протягом одного робочого дня, 

● не придбали пільговий обід в їдальні університету. 

https://webiskam.mendelu.cz/
https://orlz.mendelu.cz/en/ticket-restaurant-card
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Право на щоденний внесок на харчування за допомогою картки не здійснюється протягом днів: 

● коли працівник перебуває у відпустці, доглядає за близьким членом сім'ї, у відпустці по вагітності 

та пологах, у відпустці по догляду за дитиною, при відвідуванні лікаря тривалістю понад чотири 

години або якщо виникає інша перешкода для роботи, яка триває понад чотири години, 

● коли працівник також отримує внесок на пільгове харчування в університетській їдальні, 

● коли працівник перебуває у відрядженні тривалістю понад п'ять годин і одночасно має право на 

внесок на харчування під час відрядження. 

 

11 .2  Картка  Mul t iSport   

Картка MultiSport – це бенефіт для співробітників, за допомогою якої ви можете вільно відвідувати 

різноманітні спортивні та релаксаційні заклади по всій Чехії та Словаччині. Ви можете отримати картку 

за зниженою ціною не тільки для себе, а й для своїх друзів або близьких. У більшості випадків це 

охоплює один безплатний вхід до вибраних закладів на день. 

11 .3  Центр спортивної  д іяльності  (CS A)  

Працівники університету мають можливість безкоштовно брати участь у спортивних заходах, які 

організовує центр спортивної діяльності. 

11 .4  Освіта ,  курси та  конс ультаційний центр  

Інститут навчання впродовж життя при Університеті Менделя в Брно (ILL MENDELU) забезпечує 

викладання акредитованих ступеневих програм у галузях педагогіки, економіко-технічних дисциплін, а 

також займається науково-дослідчою діяльністю, пов’язаною з викладанням. Як частина навчання 

протягом усього життя, ILL MENDELU забезпечує низку заходів для навчання протягом усього життя, 

таких як професійні, мовні та спеціальні курси, а також семінари для професійної та широкої 

громадськості. Вибрані курси доступні за зниженою ціною для студентів та співробітників MENDELU. 

ILL MENDELU також надає безкоштовні професійні послуги консультаційного центру – підтримку 

студентів, кар’єрне та психологічне консультування чеською та англійською мовами. 

11 .5  Erasmus 

Програма Erasmus+ зосереджена на університетській освіті та професійній підготовці на 

університетському рівні. Програма розрахована на студентів, педагогів та співробітників. 

Ви можете отримати всю необхідну інформацію про мобільність у відділі міжнародних відносин. 

11 .6  Внесок на  пенсійне страхування або страхування ж иття  

Працівники з постійним місцем проживання в Чеській Республіці, чиї трудові відносини тривали без 

перерви не менше 3 років і робочий час яких еквівалентний принаймні 0,5 FTE від зазначеного тижневого 

робочого часу, мають право на цей внесок. Внесок роботодавця становить 500 крон на місяць. Ви 

можете знайти більше інформації на сайті. 

11 .7  Програма для сп івробітників в ід  Vodafone  

Програма для співробітників від Vodafone розроблена для кожного співробітника MENDELU, який може 

включити до п’яти номерів, і таким чином можна отримати тарифи для всієї родини або друзів. 

https://orlz.mendelu.cz/en/multisport-card
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11 .8  Спільні  заходи  

Щорічно MENDELU організовує низку заходів для своїх співробітників, студентів та громадськості. 

Регулярно проводяться представницький бал, різноманітні виставки, семінари та конференції. Також ми 

організовуємо численні спортивні змагання та заходи з важливих випадків. Розклад заходів можна 

знайти в календарі подій.  

11 .9  Проживання на  базах відпочинку  

Ви можете використовувати перераховані нижче центри дозвілля MENDELU для ділових зустрічей або 

сімейного відпочинку. 

Karlov пропонує вам можливість зупинитися в мальовничій долині Єсеницьких гір. Він розташований на 

найбільшому туристичному та гірськолижному курорті Моравії в Карлові-под-Прадедем. 

У Křižánky ви зупинитесь в самому серці заповідної території Ждярські Врхи на Чесько-Моравському 

нагір'ї. Гостьовий дім розташований поблизу Дев’єт Скал, найвищої вершини гірського хребта Ждярські 

Врхи. 

Rybniční zámeček розташований на північному схилі берегів Prostřední rybník (Середній ставок) поблизу 

Ледніце. Тут проходять традиційні виставки та заходи. 

11 .10  Знижка на  товари та  квитки  

MENDELU пропонує співробітникам можливість придбати продукцію з власного господарства і 

виробництва. В університетському лісовому господарстві можна купити, наприклад, перепелині яйця, 

рибу, хлібобулочні вироби та м’ясо дичини. Також можна скористатися знижками від партнерів 

університету або спеціальними пропозиціями. 

12  Баланс між роботою та особистим життям  

В університеті ми підтримуємо гармонізацію роботи та особистого життя та запровадили заходи, щоб 

допомогти цій гармонізації. 

12 .1  Координатор по поєднанню роботи та  с імейного життя  

Для співробітників/батьків відділу управління кадрами доступна координаторка по поєднанню роботи 

та сімейного життя. Вона надає підтримку у сферах інформаційного та адміністративно-

організаційного забезпечення, а також надає індивідуальні консультації в життєвих ситуаціях. 

12 .2  Hrášek ун іверситетс ький дитячий садок  

Університетський дитячий садок Hrášek  був створений з метою створення гарного балансу між 

роботою та життям працівників. Дітей віком від 2 до 7 років можна записати в будь-який час року. 

Дитячий садок пропонує турботу кваліфікованих вихователів та надзвичайний підхід. Hrášek – це 

сучасний дитячий садок, де діти також можуть розвиватися в клубі руху та танцю, гуртку англійської 

мови, на природознавчих курсах Lesáček або у логопеда. 

Умови реєстрації разом із прайс-листом можна знайти на сайті. 

https://rzamecek.mendelu.cz/
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Адреса: Kohoutova 11, 613 00 Brno, контакт: hrasekms@mendelu.cz, тел. +420 737 513 376 

12 .3  Денний табір  

MENDELU організовує літній денний табір для дітей працівників. Проєкт створено у співпраці з центром 

дозвілля Lužánky у Брно, який надає програму відповідно до спрямованості університету. 

12 .4  Грант MENDELU Back - to -Work   

Академічні та наукові працівники, які повертаються з відпустки після вагітності та пологів, а також особи, 

які доглядають за дітьми віком до 8 років, також можуть скористатися грантом MENDELU Back-to-Work. 

Основна мета цього гранту – полегшити повернення вченим до їх повноцінної наукової кар’єри в 

університеті, підтримати їх подальший розвиток та досягти надзвичайно хороших наукових результатів 

на довгостроковій основі. Університет підтримує їх подальший розвиток, для того, щоб досягти видатних 

наукових результатів у довгостроковій перспективі. 

12 .5  Гнучкий робочий графік ,  неповний робочий день  

Більшість співробітників мають можливість працювати по гнучкому графіку, або неповний робочий день. 

Батьки дітей молодшого віку та студенти докторантури, зокрема, домовляються про це зі своїми 

науковими керівниками. 

13  Правила експлуатації  будівель  MENDELU та в ’ їзд на 

своєму авто  

Для в’їзду в комплекс на транспортному засобі потрібна службова картка з активованим дозволом. 

Настанова № 2/2014 «Правила експлуатації комплексу Brno-Černá Pole» регулює в’їзд транспортних 

засобів до комплексу, експлуатацію моторизованих транспортних засобів та охорону власності 

університету. 

Телефон сторожки: внутр. 5000  

Усі дозволи на проїзд транспортних засобів на території комплексу, у тому числі для відвідувачів, видає 

начальник відділу експлуатаційного та технічного обслуговування: +420 545 135 061, +420 603 445 783. 

Для факультету садівництва MENDELU дивіться Правила експлуатації комплексу факультету 

садівництва MENDELU в Ледніце. 

14  Канцелярське приладдя /  Рекламна продукція  

Канцелярське приладдя можна забрати на центральному складі факультету економіки, який 

розташований на першому поверсі корпусу Q. Для того, щоб забрати канцелярське приладдя необхідно 

подати підписану заявку на видачу матеріалів з центрального складу факультету економіки, яку ви 

можете знайти на інформаційному порталі MENDELU в розділі форми та друковані матеріали. 

Графік роботи офісу, корпус Q: вівторок, середа та четвер 9.00–11.30. 

Рекламні товари, подарунки та сувеніри з логотипом університету можна придбати в магазині Mendel 

Shop. 

mailto:hrasekms@mendelu.cz
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15  Відрядження в Чехі ї  та за кордон  

Умови надання компенсації за проїзд регулюються розміром внесків на харчування, базовою 

компенсацією за користування приватним транспортним засобом та регулюванням цін на пальне. 

Вищезгадане положення є періодичним і завжди публікується на новий, поточний рік. 

Співробітник, що виїжджає, подає електронний відрядний наказ, який проходить процедуру погодження. 

При поверненні про це повідомляється в заяві, затверджується та подається на відшкодування. Оплата 

проїзного ваучера здійснюється готівкою на рахунок працівника. 

Під час затвердженого відрядження за кордон працівнику надається медичне страхування на умовах 

договору страхування з університетом Менделя в Брно. 

Автопарк MENDELU, який доступний для всіх секцій університету, можна використовувати для 

відряджень. Запит на транспортний засіб вноситься в UIS MENDELU - eAgenda - Requests. Потім запит 

має бути схвалений вашим начальником. Посилання на форми. 

16  Каса  

Каса використовується для оплати дрібних витрат. Якщо ви їдете у відрядження, тут можна зібрати 

заставу і розрахуватися. 

● Брно: корпус А, 2-й поверх праворуч 

Графік роботи офісу: пн – пт 8:00 – 13:00 

Телефон: +420 545 135 022 або +420 545 135 122 

● Ледніце: корпус А (деканат – навчальний відділ) 

Графік роботи: згідно з графіком роботи навчального відділу. 

 

17  Центральний  реєстраційний  офіс  

Реєстраційний офіс знаходиться в корпусі А, 1-й поверх, центр. Цей офіс забезпечує надходження та 

облік документів, а також здійснює діяльність диспетчерського офісу в рамках служби подачі документів. 

Електронна адреса: podatelna@mendelu.cz 

Графік роботи: пн–пт 8:00–11:00, 13:00–15:00.  

Телефон: +420 545 135 212 

18  MENDELU в інтернеті  та соціальних мережах  

Головна сторінка університету 

Mendel News 

Mendel Green 

Facebook 

Instagram 

LinkedIn 

mailto:podatelna@mendelu.cz
http://ipm.mendelu.cz/mendel-news
https://mendelgreen.mendelu.cz/
https://www.instagram.com/mendelu.cz/?hl=en
https://www.linkedin.com/school/mendelova-univerzita-v-brn%C4%9B/?viewAsMember=true
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Twitter 

Адміністрація студентських гуртожитків та їдалень 

Університетський фотобанк 

Moje MENDELU мобільний додаток 

 

19  MENDELU система керівництва   

Більше інформації про систему управління та функціонування університету можна знайти в Статуті 

MENDELU. 

19 .1  /Керівництво ун іверситетом  

Ректор 

Ректор є керівником університету. Відповідно до законодавства Чеської Республіки ректор є одним з 

автономних органів університету, від імені якого він/вона діє та приймає рішення. Ректор призначається 

на посаду та звільняється з посади Президентом Республіки за поданням вченого сенату державного 

університету. Термін повноважень ректора становить чотири роки, і одна і та ж особа може бути 

призначена на цю посаду в тому самому університеті не більше двох термінів поспіль. Ректор призначає 

своїх заступників, проректорів, які можуть представляти його в певному ступені. Ректор також призначає 

та звільняє деканів за поданням вчених сенатів факультетів, скарбника, членів наукової ради та 

дисциплінарної комісії, подає бюджет університету, річний звіт про управління та оцінку. Ректор діє від 

імені, приймає рішення з питань університету та представляє університет під час спілкування з 

громадськістю. Офіс ректора називається ректоратом. 

Проректори 

Ректор призначає проректорів своїми радниками з окремих сфер діяльності, а саме: освітньої діяльності, 

творчої діяльності, міжнародних зв’язків, спеціального призначення, концепцій, розвитку та ІТ. 

Скарбник 

Здійснює економічне управління та внутрішнє адміністрування університету та виступає від імені 

університету в межах повноважень, делегованих йому ректором та внутрішнім положенням 

університету. Ректор призначає та звільняє скарбника. 

Директор з контролю 

Директор з контролю є безпосереднім підлеглим ректора. Ця посада керує відділом контролінгу та 

відповідає за фінансовий контроль та звітність в університеті. 

 

19 .2  Ректорат  

Забезпечує діяльність та управління, пов’язану з посадою ректора, його дорадчих органів та наукового 

комітету, академічними та громадськими заходами університетського характеру, а також керує 

бронюванням залу ректорату та конференц-залів та розпоряджається відзнаками та мантіями 

університету. 

http://twitter.com/mendelucz
https://moje.mendelu.cz/
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19 .3  Управління факультетами  

Декан 

Декан – це академічна посадова особа, яка діє та приймає рішення щодо питань факультету. Декана 

призначає на посаду та звільняє з посади ректор за поданням вченого сенату факультету. Деканат – це 

назва місцезнаходження керівного складу факультету, очолюваного деканом. 

Заступники декана  

Призначає заступників декана своїми радниками з окремих видів діяльності. 

Секретар 

Керує управлінням та внутрішнім адмініструванням факультету. В умовах факультету це подібна посада 

до скарбника в рамках університету. Секретар призначається на посаду та звільняється з посади 

деканом. 

19 .4  Управління ун іверситетським інститутом  

Директор Інституту університету 

Директор керує діяльністю Інституту університету. Директор ІУ призначається ректором і діє та 

приймає рішення від імені університету з питань, що стосуються інституту університету. 

19 .5  Адмін істрація студентських гуртож итк ів та  їдалень  

Діяльністю студентських гуртожитків та адміністрації їдалень керує директор студентських 

гуртожитків та їдалень. Він/вона діє та приймає рішення від імені університету з питань, що стосуються 

управління гуртожитками та їдальнями, та керує ресурсами, засвоєними для його функціонування. 

19 .6  Об'єкти спеціального  призначення  

Директор підприємства університету 

Здійснює керівництво діяльністю підприємства університету та призначається ректором. Діє та приймає 

рішення від імені університету з усіх питань, що стосуються підприємства університету. 

Університетське лісове підприємство Masarykův les Křtiny 

19 .7  Органи ун іверситету  

Більш детальну інформацію можна знайти у внутрішніх положеннях університету, зокрема в Статуті 

університету Менделя в Брно. 

 

19 .7 . 1   Автономн і  а кад емічн і  органи  ун іверс итету   

Академічний сенат 

Має 32 члени та складається з 21 академічного працівника та 11 студентів, з яких 4 академічні 

працівники та 2 студенти представляють кожен факультет та 1 академічний працівник та 1 студент з 

інституту університету. Його повноваження, склад, спосіб виникнення та порядок роботи визначаються 

правилами та регламентом про обрання і порядок роботи академічного сенату. 

http://mendelu.cz/en/25816-body-member?organ=1
http://mendelu.cz/en/25816-body-member?organ=1
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Ректор 

Діє та приймає рішення щодо питань університету. Законом та правилами обрання кандидатів на посаду 

ректора, що входять до правил обрання та порядку роботи академічного сенату, визначено спосіб 

призначення та строк повноважень на цю посаду. Заступниками ректора за визначеними напрямами 

діяльності університету є проректори, які призначаються ректором. Ректор визначає їх компетенцію з 

точки зору часу та предмету. 

Вчена рада 

До складу вченої ради входять значущі представники різних сфер, в яких університет здійснює освітню 

та наукову, науково-дослідну, дослідницьку та іншу творчу діяльність. Його повноваження, склад, спосіб 

виникнення та порядок роботи визначаються законом та регламентом вченої ради. 

Рада внутрішнього оцінювання університету Менделя в Брно  

Рада внутрішнього оцінювання працює у сфері забезпечення якості освітньої, творчої, супутньої 

діяльності, та внутрішнього оцінювання якості університету Менделя в Брно, що підпадає під автономну 

юрисдикцію університету. 

Дисциплінарна комісія  

Дисциплінарна комісія розглядає дисциплінарні проступки студентів, зареєстрованих за навчальними 

програмами, які не організовані факультетом. Дисциплінарна комісія вносить пропозиції щодо прийняття 

рішень ректором. 

19 .7 . 2  І нш і  органи  ун іверс итету  

Опікунська рада 

Повноваження, склад, порядок створення та порядок роботи цього органу визначаються законом та 

статутом опікунської ради, що затверджується міністерством освіти, молоді та спорту. Це 

університетський орган, що складається виключно із зовнішніх членів, що гарантує незалежне прийняття 

рішень. Члени опікунської ради призначаються на посаду та звільняються з посад міністром за 

обговоренням з ректором строком на шість років. 

Скарбник 

Повноваження та спосіб призначення на цю посаду визначаються законом. 

 

19 .7 . 3  Дорадч і  орг ани  

Ректорська колегія 

Ректорська колегія є постійним дорадчим органом при ректорі. До її складу входять ректор, проректори, 

скарбник, декани, директор інституту, голова вченої ради, представники студентів і профспілок. 

 

 

https://kvalita.mendelu.cz/en/internal-evaluation-council
https://mendelu.cz/25753?organ=1157
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Комітет з внутрішньої акредитації в університеті Менделя в Брно 

Комітет внутрішньої акредитації є дорадчим органом при ректорі з питань, пов’язаних з процесом 

акредитації навчальних програм та акредитації галузей габілітаційних процедур і процедур для 

призначення професора. 

Консультативний комітет 

Призначається ректором, який одночасно вирішує питання про компетенцію цієї комісії з точки зору часу 

та предмету та призначає її членів. 

  

http://mendelu.cz/25753-clenove-univerzitniho-organu?organ=121
http://mendelu.cz/25753-clenove-univerzitniho-organu?organ=121
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20  Факультет агронаук –  AF MENDELU 

AF MENDELU є прямим спадкоємцем сільськогосподарського підрозділу, створеного в 1919 році 

Університету природничих наук у Брно, що дозволило студентам вивчати сільськогосподарську 

інженерію. Факультет готує висококваліфікованих фахівців у різних напрямках, що стосуються 

ландшафтної проблематики, виробничих систем і технологій у сільському господарстві, технологій 

переробки сільськогосподарської продукції, управління відходами та галузі механізації. Нині факультет 

пропонує широкий спектр традиційних та нових навчальних програм, а також програми бакалавра та 

магістра, які поступово впроваджуються відповідно до вимог ринку праці. Успішні студенти можуть 

продовжити навчання в докторантурі. 

Декан: prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D. 

Адреса: Zemědělská 1, 613 00 Brno 

тел.: 545 133 001, факс: +420 545 212 044 

email: agro@mendelu.cz, сайт: www.af.mendelu.cz 

mailto:agro@mendelu.cz
http://www.af.mendelu.cz/
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21  Факультет бізнесу та економіки  –  PEF MENDELU 

PEF MENDELU пропонує економічні та інформаційні напрямки навчання чеською та англійською 

мовами. Навчання організовано так, щоб його було легко застосувати на практиці, що підвищує якість 

освіти студентів та їх  можливість працевлаштування на ринку праці. Життя на факультеті зазвичай 

проходить у сучасному павільйоні Q, який повністю кондиціонований. Лекційні аудиторії обладнані 

мультимедійними технологіями, а класні кімнати пропонують доступ до першокласних інформаційно-

комунікаційних технологій. Факультет бізнесу та економіки університету Менделя в Брно – це сучасний 

факультет, який постійно розвивається, та стежить за тенденціями в освіті та дослідженнях. Кожного 

року факультет отримує нагороду як найкращий економічний факультет Моравії. 

Випускники FBE знаходять роботу в галузі менеджменту, торгівлі, в європейських інститутах, у 

фінансовому секторі, державному управлінні, а також як ІТ-менеджери та розробники проєктів 

інформаційних систем. 

Декан: doc. Ing. Pavel Žufan, Ph.D.  

Адреса: Zemědělská 1, 613 00 Brno 

тел.: 545 132 701, fax: 545 13 27 97 

e-mail: studijni@pef.mendelu.cz сайт: www.pef.mendelu.cz 

mailto:studijni@pef.mendelu.cz
http://www.pef.mendelu.cz/
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22  Факультет  лісового  господарства  та  деревотехнологі ї  

Університету  Менделя  в  Брно  –  LDF MENDELU 

LDF MENDELU є одним із провідних закладів з точки зору університетського навчання, досліджень, 

розробок та експертної діяльності в галузі лісового господарства, ландшафтного дизайну, арбористики, 

обробки та використання деревини, та виготовлення меблів у Чеській Республіці. Його місія – 

необмежена освітня, науково-дослідча, творча та інформаційна діяльність, яка сприяє розвитку 

стосунків між громадськістю та ландшафтом, лісом, деревом та інтер’єром, з акцентом на екологічну та 

естетичну свідомість. Метою навчання у FRRMS MENDELU є підготовка випускників відповідної 

професійної, культурної, етичної та соціальної якості, щоб вони були здатні розв’язувати концептуальні 

проблеми та творчо адаптуватися до вимог практики. Факультет лісового господарства та 

деревотехнології в університеті Менделя в Брно виник із відділу лісового господарства, який був 

створений при університеті в 1919 році. 

Декан: prof. Dr. Ing. Libor Jankovský  

Адреса: Zemědělská 3, 613 00 Brno 

тел.: 545 134 001, факс: 545 212 293 

email: info.ldf@mendelu.cz сайт: www.ldf.mendelu.cz 

mailto:info.ldf@mendelu.cz%20сайт:
mailto:info.ldf@mendelu.cz%20сайт:
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23  Факультет садівництва  –  ZF MENDELU 

ZF MENDELU, розташований в Ледніце, підготував кілька поколінь інженерів та садових архітекторів по 

всій галузі садівництва. На цьому факультеті організовано структуровані курси бакалавра, магістра та 

доктора наук, за денною та комбінованою формами навчання. Спеціально обладнані споруди (теплиці 

для субтропічних і тропічних рослин, лабораторії, погреби, колекції декоративних рослин і 

сільськогосподарських культур, сади та виноградники) доступні для навчання не тільки в межах самого 

комплексу, але й на факультеті науково-дослідних робіт інституту або в унікальному замковому парку та 

ландшафті комплексу Ледніце-Валтіце, який вважається найбільш широкою зоною спроєктованого 

ландшафту в Європі та був зареєстрований як об'єкт всесвітньої спадщини ЮНЕСКО в 1996 році. 

Студенти мають у розпорядженні навчальні кімнати, бібліотеки, комп'ютерні класи, гербарій, теплиці та 

колекції рослин, академічний сад, тематичний сад та інші доступні зони, доступ до яких надається за 

допомогою студентських карток ISIC, підключених до UIS. Студенти, які навчаються на факультеті 

садівництва, можуть бути розміщені в студентських гуртожитках Petra Bezruče та в Zámečku. 

Декан: doc. Dr. Ing. Alena Salašová  

Адреса: Valtická 337, 691 44 Lednice 

тел.: 519 367 220, факс: 519 367 222 

email: info@zf.mendelu.cz, сайт: www.zf.mendelu.cz 

  

mailto:info@zf.mendelu.cz
http://www.zf.mendelu.cz/
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24  Факультет  регіонального  розвитку  та  міжнародних  

досліджень  –  FRRMS MENDELU 

FRRMS MENDELU був заснований у 2008 році як новітній факультет університету Менделя. Сама назва 

вказує на те, що FRDIS зосереджується головним чином на регіональному розвитку або в межах Чеської 

Республіки чи Європи, або в регіонах світу, що розвиваються. По суті, це мультидисциплінарна 

платформа для вивчення розвитку як міждисциплінарної галузі. Студенти можуть вибирати, чи хочуть 

вони навчатися чеською чи англійською, а це означає, що на факультеті зустрічаються чеські та іноземні 

студенти та викладачі. Найбільшою перевагою факультету є те, що він надає можливість виїзду до 

закордонної резиденції, під час якої студенти набувають практичного досвіду. 

Декан: Ing. Jiří Schneider, Ph.D. 

Адреса: Generála Píky 7, 613 00 Brno 

тел.: 545 136 121, 545 136 112 

email: info.frrms@mendelu.cz, сайт: www.frrms.mendelu.cz 

  

mailto:info.frrms@mendelu.cz
http://www.frrms.mendelu.cz/
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25  Університетський інститут навчання впродовж життя  

–  ICV MENDELU 

Інститут навчання впродовж життя при Університеті Менделя в Брно зосереджується на викладанні 

акредитованих навчальних програм у галузі педагогіки та економіко-технічних галузей, а також 

займається  науково-дослідницькою діяльностью, пов'язаною з навчанням. В рамках неперервного 

навчання інститут організовує ряд спеціалізованих, мовних курсів та курсів за інтересами, а також 

семінарів для зацікавлених членів професійної та широкої громадськості. Він забезпечує професійні 

послуги Консультативно-професійного центру для всіх студентів MENDELU – консультації з навчання, 

кар’єри та психологічні консультації, безкоштовні. Він також організовує навчання для людей похилого 

віку у формі університету третього віку.  

Інститут навчання впродовж життя виник у 2003 році і є незалежним університетським інститутом при 

університеті Менделя в Брно з 2006 року. 

Директор університетського інституту: Mgr. Petr Adamec, Ph.D. 

Адреса: Zemědělská 5 (house E), 613 00 Brno 

тел.: 545 135 234 

email: czv@mendelu.cz, сайт: www.icv.mendelu.cz 
  

mailto:czv@mendelu.cz
http://www.icv.mendelu.cz/
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26  Відділ науково -педагогічної інформації  та послуг  –  

UVIS  

Відділ науково-педагогічної інформації та послуг (UVIS) є університетським інститутом, який 

забезпечує інформацію для підтримки навчання, науки та досліджень в університеті, зокрема 

функціонування та розвиток аудіовізуальних та дидактичних технологій, видання публікацій, 

функціонування бібліотеки, інформаційного центру, навчальних кімнат та журнальної читальні, а також 

адміністрування та доступ до класичних друкованих та електронних джерел інформації. 

Інститут складається з чотирьох відділів: 

● Аудіовізуальний центр – створить фотографію вашої ID-картки, фотодокументацію організованих 

заходів та поповнить фотобанк. 

● Видавництво – друкуватиме плакати, ваші візитки, рукописи та інші публікації. 

● Інформаційний центр та центральна бібліотека  

● Бібліотека та навчальні приміщення розташовані в підвалі корпусу А на Černá Pole, у корпусі Z  

факультету регіонального розвитку та міжнародних досліджень та в корпусі D у Ледніце. Доступ до 

бібліотеки та навчальних кімнат безплатний. Якщо ви хочете позичити книгу або журнал, вам 

потрібна ваша службова картка для реєстрації, яка безкоштовна та автоматично продовжується на 

період ваших трудових відносин. У розділі художньої літератури, крім спеціальної літератури, ви 

також можете позичити книги для дозвілля. Інформацію про всі надані послуги, включаючи години 

роботи окремих навчальних кабінетів, можна знайти на сайті. 

27  Ботанічний сад та дендропарк  –  BZA MENDELU 

BZA охоплює територію поблизу кампусу в Брно – Černá Pole і була заснована в 1938 році. Комплекс 

регулярно відкривається для публіки двічі на рік для виставкових цілей – виставка ірисів відбувається в 

кінці травня і виставка під назвою «Кольори осені» відбувається в кінці вересня. Раз на кілька років перед 

початком весни проводиться виставка орхідей. 

Вхід до комплексу регулюється правилами BGA для відвідувачів. Доступ до комплексу студентам 

надається за допомогою карток ISIC або студентських карток MENDEL. Комплекс забезпечує 

комфортний шлях від основного комплексу будівель до факультету регіонального розвитку та 

міжнародних досліджень.  

BGA працює пн-пт з 6:00 до 20:00 

28  Ледницькі  сади  

Академічний сад у Ледніце слідує тенденціям сучасного світового саду і по суті є унікальною 

лабораторією факультету садівництва MENDELU. Його урочисто відкрили 26 вересня 2011 року. Це 

багатовимірний простір площею 5565 м2, в якому відбуваються динамічні природні процеси. Дизайн цієї 

території заснований на впливі всеосяжних колекцій рослин – від окремих дерев з характерними рисами 

росту, через численні деревні рослини на рівні кущів і ґрунтового покриття, та унікальній колекції в’юнких 

рослин, до різнокольорових квітів усіх типів. Квіти вирощують на загальній площі 807 м2 у саду на різних 

типах квітників, що означає, що вони стають ілюстративною моделлю навчання для студентів та 

відвідувачів саду.  
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Тематичні сади факультету садівництва MENDELU створені як самостійні функціональні, просторові та 

композиційні цілі, що представляють широкій публіці результати експериментальної, науково-дослідної 

та художньої діяльності профільних інститутів факультету. Вони також функціонують як важливий і дуже 

ілюстративний навчальний блок, який представляє комплексні спеціальні теми, пов’язані з проблемами 

садівництва, садівницькими традиціями та екологічною культурою. Тематичні сади FH утворюють нове 

функціональне та мистецьке ціле в рамках історично створеного комплексу Ледніце-Валтіце і 

безперервно наслідують сучасні форми та дух культурної спадщини та творчих традицій садово-

паркового мистецтва та ландшафтної архітектури, які сформували сади як феномен якості життя 

людини і фундаментальний вираз її відношення до природи, ландшафту та домашнього середовища в 

контексті європейської освіти, гуманістичних традицій і культури протягом багатьох століть.  

 

29  Університетське лісове підприємство Masarykův les 

Křt iny MENDELU 

ŠLP Křtiny є спеціалізованим закладом Університету Менделя в Брно з 1923 року. Він забезпечує 

практичну базу переважно для студентів навчальних програм факультету лісового та деревообробного 

господарства, та створює умови для вирішення педагогічних, дослідницьких та верифікаційних завдань. 

Він також використовується громадськістю в рекреаційних цілях. Ліс UFE межує з північною окраїною 

південноморавської метрополії Брно і простягається на всьому шляху до міста Бланско. 

30  Університетське сільськогосподарське підприємств о  

Žabč ice –  ŠZP Žabč ice MENDELU 

ŠZP Žabčice є специфічним сільськогосподарським суб'єктом Чеської Республіки. У своєму нинішньому 

вигляді він виник у 2001 році, коли було об’єднано два раніше незалежні університетські підприємства. 

Його основна місія – це цільова діяльність, яка включає практичні заняття та практичні роботи студентів, 

забезпечення науково-дослідчої діяльності студентів при дослідженні випускних тез, а також 

дослідницьку, розвивальну, демонстраційну та консультативну діяльність щодо рослин, тварин та 

спеціального виробництва. Підприємство також регулярно використовується Ветеринарно-

фармацевтичним університетом у Брно та низкою спеціалізованих середніх шкіл і професійно-технічних 

шкіл у південноморавському краї для практичного навчання студентів та учнів. 

31  Висновок  

Якщо ви не знайшли чогось в посібнику або хотіли б дізнатися про це більше, не соромтеся запитати 

свого керівника, колег або відділ управління кадрами. 

  

https://szp.mendelu.cz/
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32  Мапа коплексу  Černá Pole  

мапа 

  

Пояснення: 

A) Ректорат 

B) Факультет лісового 

господарства та 

деревотехнології 

C) Факультет агронаук 

D) Будова факутету 

агронаук 

E) ILL MENDELU 

J) Будова факультету 

агронаук  

M) Будова факультету 

агронаук 

N) Будова факультету 

агронаук 

O) Їдальня для 

персоналу 

P) Будова факультету 

лісового 

господарства та 

деревотехнології 

Q) Факультет бізнесу та 

економіки 

R) Будова факультету 

агронаук 

T) Будова факультету 

лісового 

господарства та 

деревотехнології 

X) Їдальня 

Z) Факультет 

регіонального 

розвитку та 

міжнародних 

досліджень 
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33  Карта комплексу факультету садівництва в  Ледн іце  

мапа 
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