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Основні віхи історії  

ННІ післядипломної освіти 



Дирекція ННІ 

Кафедра аграрного 
консалтингу і туризму 

Навчальна лабораторія 
аграрного консалтингу та 

сервісу 

Кафедра публічного 
управління та менеджменту 

інноваційної діяльності 

Навчальна лабораторія 
управління інноваційною 

діяльності 
агропромислової і 
природоохоронної 

галузей 

Навчальна 
лабораторія 
публічного 

управління та 
адміністрування 

Навчально-
консультаційний відділ 
професійного розвитку 

кадрів 



Основні напрями роботи ННІ післядипломної освіти: 

Підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців 
агропромислової і природоохоронної галузей 

Підвищення кваліфікації науково-педагогічних і 
педагогічних працівників вищих аграрних навчальних 
закладів України I-IV рівня акредитації 

Підвищення кваліфікації державних службовців та 
працівників органів місцевого самоврядування  
(V-VII категорії) 

Підготовка та перепідготовка  фахівців освітніх 
ступенів «Бакалавр», «Магістр», «Спеціаліст» 

Стажування спеціалістів АПК, педагогічних та науково-
педагогічних працівників на кафедрах університету 

Підготовка і підвищення кваліфікації  дорадників та 
експертів-дорадників 



Категорії НПП 
К-ть 

осіб % 

1. Академіки, члени-кореспонденти 8 3 

2. Професори, доктори наук 64 23 

3. Доценти, кандидати наук 114 42 
4. Висококваліфіковані керівники  

і спеціалісти без вченого ступеня  

(із структур Мінагрополітики) 87 

32 

 

Якісний склад науково-педагогічних працівників,  

які залучені до реалізації напрямів роботи ННІ післядипломної освіти  

у 2017 році 



Динаміка підвищення кваліфікації  керівних працівників і фахівців 

агропромислового комплексу, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації 

за 2005-2017 рр. (держзамовлення)* 

Примітка. на комерційній основі пройшли підвищення кваліфікації: 

•  у 2017 році ―685  осіб; 

•  у 2016 році ― 371 особа.      
У 2017 році – кількість осіб, які пройшли стажування на комерційній основі  – 159. 



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ  

керівних кадрів і фахівців агропромислової і 

природоохоронної галузей,  

державних службовців та працівників органів 

місцевого самоврядування,  

науково-педагогічних і педагогічних працівників 

вищих аграрних навчальних закладів України  

I-IV рівнів акредитації 



Підвищення кваліфікації працівників Черкаського обласного 

управління лісового та мисливського господарства, 
22 листопада 2017 р. 



ПІДВИЩЕННЯ КВАЛІФІКАЦІЇ 

 держслужбовців відповідно до Державного контракту 

 між Національним агентством України з питань державної служби 

 і НУБіП України 

З 30 жовтня по 3 листопада 2017 року в 

Броварській міській раді відбувся 

короткостроковий семінар для 

державних службовців та посадових осіб 

місцевого самоврядування 

З лекціями-диспутами виступили доктори наук 

з державного управління Жовнірчик Я.Ф. та 

Грищенко І.М., які розкрили соціальну сутність 

корупції, ефективність державної політики у 

сфері протидії корупції та інші питання. 

 
Мартин А.Г. та Євсюков Т.О. висвітлили питання  корупційних проявів у сфері 

земельних відносин.  Шумак І.О. ознайомив учасників семінару з 

відповідальністю, передбаченою законодавством України за корупційні 

правопорушення 



Дистанційне підвищення кваліфікації – відповідь на 

вимоги часу 

On-line семінар "Інноваційна спрямованість 

педагогічної діяльності" в рамках підвищення 

кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників 

відокремлених підрозділів НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» і «Бережанський агротехнічний 

коледж» (30  березня 2017 р.) 



АНАЛІЗ ВИКОНАННЯ  ДЕРЖАВНОГО ЗАМОВЛЕННЯ 

з підвищення кваліфікації  керівників, спеціалістів, фахівців агропромислової і 

природоохоронної галузей, педагогічних і науково-педагогічних працівників 

 аграрних ВНЗ  у 2017 році, осіб 

Категорії слухачів 
Чисельність слухачів, 

осіб 

Питома вага, 

% 

Керівники і спеціалісти, фахівці 

ветеринарної служби України 
730 17,2 

Науково-педагогічні та педагогічні 

працівники аграрних ВНЗ I-IV рівнів 

акредитації 

2298 54,1 

  в т.ч. підвищення кваліфікації на місцях  1294 30,4 

Державні службовці 359 8,4 

- працівники Держгеокадастру  101 2,4 

- працівники  фітосанітарної служби 

України 
179 4,2 

- службовці, працівники апарату районних 

рад, райдержадміністрацій, V-VII  

категорій 

79 1,9 

Спеціалісти, фахівці агроформувань 216 5,1 

Інші категорії 647 15,2 

РАЗОМ 4250 100 



*

Ліцензійний обсяг  підвищення кваліфікації 
державних службовців, керівників, спеціалістів 
АПК, педагогічних і науково-педагогічних 
працівників ВНЗ I-IV рівнів акредитації  6650 осіб 

• Підвищили кваліфікацію у 2017 році ―   4935   осіб 

Залишилась невикористаною ліцензія в обсязі 

у 2017 році ―  1715 осіб 

 

у 2016 році ― 2029 осіб 

• Термін дії ліцензії: липень 2023 року 



АНАЛІЗ 

проходження стажування науково-педагогічних працівників, спеціалістів,  

фахівців на кафедрах університету та надходжень грошових коштів і їх 

використання  у 2017 році 

 

 

Категорія слухачів 

 

 

Кількість осіб, ННІ (факультети), у 

яких стажувались слухачі 

Кількість 

осіб, які 

проходили 

стажуван-

ня, всього 

 

З них на 

комер-

ційній 

основі 

 

Надійшло 

коштів, 

всього, 

грн 

 

З них 

залиши-

лось на 

розвиток, 

грн. 

Керівники, 

спеціалісти, фахівці 

АПК 

Ветеринарний факультет 146 146 347200 176652,66 

Факультет конструювання та 

дизайну 

1 1 2200 1253,84 

Юридичний факультет 3 3 6600 3403,38 

ННІ енергетики, автоматизації 1 1 2200 1253,84 

ННІ лісогосподарський 2 2 4400 2268,92 

НН! ПО 3 3 8600 4249,10 

Факультет тваринництва 1 1 2200 1253,84 

Факультет захисту рослин, 

біотехнологій та екології 

2 2 4400 2268,92 

Педагогічні, науково-

педагогічні 

працівники ВНЗ І-ІV 

рівнів акредитації 

Агробіологічний факультет 1 

Економічний факультет 1 

Кафедра фізвиховання 2 

Стажування на виробництві 33 

Всього: 196 159 377800 192246,36 



ДЕРЖЗАМОВЛЕННЯ 

з підвищення кваліфікації  керівників, спеціалістів, фахівців АПК, 

 науково педагогічних і педагогічних працівників  

аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації  

на 2018  рік 

КАТЕГОРІЇ СЛУХАЧІВ Кількість осіб 

Педагогічні і науково-педагогічні працівники 

 

914 

Керівники, спеціалісти Держсповжслужби 

України та фітосанітарної служби 

  

1059 

Керівники, спеціалісти, фахівці 

Держгеокадастру, лісових управлінь, рибного 

господарства України, Державного центру 

сертифікації с.-г. продукції, дорадники, 

експерти-дорадники, тощо 

  

827 

Всього 2800 

Загальна кількість потоків слухачів – 68, годин - 4800 



Підготовка та перепідготовка  

фахівців 

 ОКР «Спеціаліст», 

ОС «Бакалавр», «Магістр» 

 з наданням другої вищої освіти 



Програми здійснення освітньої діяльності  

відповідно до ліцензій МОН України 

за освітніми ступенями та освітньо-кваліфікаційними рівнями 

МАГІСТР 

• Публічне управління та адміністрування 

• Менеджмент («Дорадництво», «Управління інноваційною діяльністю») 

СПЕЦІАЛІСТ (останній випуск у 2018 році), 

МАГІСТР (на базі освітнього ступеня «Магістр» або «Спеціаліст») 

• Економіка 

• Облік і оподаткування 

• Геодезія та землеустрій 

• Правознавство 

• Лісове господарство 

• Садово-паркове господарство 

БАКАЛАВР 

• Право 

• Економіка 

• Агрономія 



Динаміка чисельності  слухачів, які навчаються на програмах здобуття 

другої вищої освіти  

ОС «Бакалавр», ОКР «Спеціаліст» , ОС «Магістр» 

за 2009 – 2017 рр., осіб 

Примітка.  

У  2017 році із 179 магістрів – 92 особи – магістри-вступники на базі повної  

вищої  освіти (друга вища освіта) 



Спеціальність  

Форми навчання 

Разом 

по 

денній і 
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Туризм  

(1-й курс) 
19 19         19 

Туризм 

 (2-й курс) 
8 8         8 

Агрономія  
(друга вища освіта) 

      52 52   52 

Правознавство 
(друга вища освіта) 

      44 44   44 

Прийом на програми підготовки бакалаврів у 2017 р. 



Спеціальність 

Форми навчання 

денна заочна 

Магістр 

(друга вища освіта): 

    

Економіка 20 

Облік і оподаткування   11 

Геодезія та землеустрій   27 

Лісове господарство   23 

Садово-паркове господарство   13 

Магістр     

Менеджмент (освітня програма 

«Управління інноваційною діяльністю») 

13 21 

Публічне управління та адміністрування   51 

Прийом на програми підготовки магістрів у 2017 р. 
  



МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

ННІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

 ННІ післядипломної освіти  

зустрічав Мері Хольз-Клауз, 

ректора Університету Міннесоти Крокстон. 

Директор М. Кулаєць та її заступник  

Т. Микицей розповіли про діяльність Інституту 

та його програми підвищення кваліфікації 

спеціалістів АПК, представили магістерські 

програми з державного управління, інноваційної 

діяльності, дорадництва, нову програму для 

бакалаврів з туризму, що викликало значний 

інтерес 



- Створено підрозділ професійного розвитку кадрів 

- (наказ №1455 від 24.12.2015 р.) 

- Розроблено та затверджено Положення про структурний підрозділ  

(30 березня 2016 р.) 

- Розроблено сайт Підрозділу професійного розвитку кадрів  
http://science-education.com.ua/  

- Проведено ряд заходів 

Для інтенсифікації міжнародної діяльності, розвитку партнерських 

контактів, забезпечення розвитку професійних компетентностей НПП 

НУБіП України шляхом організації міжнародних заходів, закордонних 

стажувань та обміну кращим досвідом в структурі ННІ ПО 

http://science-education.com.ua/
http://science-education.com.ua/
http://science-education.com.ua/


організовано цикл семінарів з  питань підготовки грантових заявок:  

• «Європейські інфраструктури – відкриті можливості для здійснення власних наукових досліджень» (27-
29.03.2017 р.).  

•«Міжнародна співпраця та розвиток наукової кар’єри в Європейському вимірі» (06-08.06.2017р.)  

27-28 квітня 2017 р. - прийнято участь у 7 Міжнародному семінарі «Наука-
Суспільство-Навчання. Суперечливі наукові дилемати в світлі новітніх 
технологій», Польща  (Демешкант Н.А., Кальна-Дубінюк Т.П.).  

15-19 травня 2017 р. -  організовано і проведено сумісно з  Вроцлавським 
університетом Міжнародний виїзний науково-методичний семінар «Досвід 
природничих університетів Польщі у розвитку іншомовних компетенцій студентів 
та НПП» (Демешкант Н.А.).  

4-7 липня 2017 р. - прийнято участь у 21-й конференції  Європейської асоціації з 
дорадництва та  освіти (ESEE) в Греції (Кальна-Дубінюк Т.П.).  

18-22 липня  2017 р. -  за участю НПП кафедри публічного управління та 
менеджменту інноваційної діяльності на базі НУБіП України  організовано та 
проведено  ІІІ Міжнародну літню школу «Досягнення  сучасних природничих наук 
для забезпечення сталого розвитку суспільства», (Демешкант Н.А.).  

Проведені заходи з Міжнародної діяльності в 2017 році 

 в ННІ післядипломної освіти 



Міжнародний міждисциплінарний круглий стіл  

«Консолідація туристичних та консалтингових ресурсів в забезпеченні 

подальшого соціального та економічного розвитку України», 

 присвячений 120-річчю НУБіПУкраїни 



ІІІ Міжнародна Літня Школа “Досягнення 

природничих наук для сталого розвитку”  
(19 липня 2017 р. спільно з Вроцлавським природничим 

університетом)  

Учасники (понад 40): 

студенти українських та 

закордонних університетів 

Лектори: 

Викладачі НУБіП України, 

Вроцлавського та Варшавського 

природничих університетів 



Основні напрямки міжнародної діяльності  

у 2018 році 
1. Популяризація університету за кордоном через збільшення обсягів 

англомовної он-лайн та друкованої інформації (продовжувати 

інформаційне наповнення англомовного сайту ННІ ПО). 

2. Продовжувати співпрацю НУБіП України за програмою  MASHAV 

(організувати зустріч з лекторами в рамках MASHAV на цікаву тему). 

3. Організувати семінари з грантових питань та наукової кар’єри в 

Європейському вимірі. 

4. Продовжувати розвивати програму отримання подвійних дипломів за 

спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» у Доброва-

Гурнічій вищій школі управління (Польща) та організовувати навчання 

on-line для її поширення. 

5. Продовжувати  залучення науково-педагогічних працівників до 

викладання дисциплін іноземною мовою. 

6. Розширити  бази практичного навчання за кордоном та міжнародних 

стажувань для викладачів, а також для бакалаврів і магістрів 

(Латвійський, Краківський аграрні університети, університети Міннесоти 

Крокстон, та Державний університет Оклахоми, США). 

7. Брати участь у грантових програмах. Подати, як мінімум, одну заявку та  

у міжнародних літніх школах. 

8. Організовувати участь науковців в міжнародних семінарах,  



Наукова  

та науково-методична робота  

НПП інституту 



Структура рейтингу кафедр науково-педагогічних працівників  

ННІ післядипломної освіти НУБіП України за 2017 р. 
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Кількість виданої навчально-методичної літератури у 2017 р. 

ННІ, 

факультет 

Навчально-методична література,  

кількість найменувань/друк. арк. 

Мульти

медійні 

програ

ми, шт. 

Комп’ютерні програми, шт., 

у т. ч. 

Підручники Навчальні посібники 

методичні 

розробки 

навч

а-

ючі 

контр

олюю

чі 

довід

-кові 

розра

-хун-

кові 

АРМ 

фахів

-ця 

 

реком

ен. 

вчено

ю 

радою 

з 

грифом 

МОН 

з грифом 

МАПП 

 рекомен. 

вченою 

радою з грифом 

МОН 

з грифом 

МАПП 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Кафедра 

аграрного 

консалтингу і 

туризму 

            3/28             

Кафедра 

публічного 

управління та 

менеджменту 

інноваційної 

діяльності  

      2/40,56     5/16,18             

Разом по 

ННІ: 

      2/40,56     8/44,18             

.  



Створення електронних навчальних курсів дисциплін 
ELEARN.nubip.edu.ua об’єднує усі каталоги електронних ресурсів, бази даних навчального 

призначення та забезпечує можливість гнучкого пошуку. Реалізує можливості відкритого та 
закритого доступу до навчально-методичного забезпечення.  
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Ра- 

зом 

Публічного 

управління 

та 

менеджменту 

інноваційної 

діяльності 

20 12 8 - - 8 8 15 43 50 

Аграрного 

консалтингу і 

туризму 
15 6 9 - 3 3 6 13 45 50 



 Науково-дослідна робота ННІ 

     Кафедра аграрного консалтингу та сервісу 

Кафедра менеджменту інноваційної діяльності 

Тема № 110/490-пр «Прикладні рішення розробки нових 
моделей розвитку електронної інформаційно-консультаційної 

системи дорадництва за видами діяльності» 

Мета – обґрунтування теоретичних і методологічних підходів та 
розробка рекомендацій щодо функціонування об’єднань фахівців 
для розвитку електронної інформаційно-консультаційної системи 

дорадництва за видами діяльності 

7 грудня 2017 року керівник теми  

Т. Кальна-Дубінюк звітувала про виконану 

роботу у НДІ економіки і менеджменту 



Акредитувати магістерську програму «Управління інноваційною діяльністю» зі 
спеціальності 073 «Менеджмент» 

 Ініціювати нові напрямки наукової діяльності  з питань децентралізації влади, 
розвитку сільських громад, тощо 

Взяти участь у конкурсі на одержання грантів для провадження наукових 
досліджень 

Розвивати засновану у 2017 році аспірантську школу з публічного управління та 
адміністрування  

Збільшити кількість публікацій у виданнях, що входять до баз даних Scopus, 
Web of Science, інших наукометричних баз даних  

Підвищити якість і актуальність наукових публікацій  

Забезпечити захист кандидатських дисертацій здобувачами:  

Гнідан Марина Мирославівна, Бас Оксани Іванівни  

(Науковий керівник:  Кальна-Дубінюк Т.П.),  

Бесчастна Марина Володимирівна (Науковий керівник:  Кропивко М.Ф.) 

 Основні напрями вдосконалення наукової і  

науково-методичної діяльності  у 2018 році  



 

ГОСПРОЗРАХУНКОВА  

 (ІННОВАЦІЙНА)  ДІЯЛЬНІСТЬ  

У 2017 РОЦІ 
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Динаміка надходження спецкоштів  

за 2007-2017 роки, тис. грн. 



0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

4000

4500

5000

Оплата за 
навчання 
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слухачами 

програм здобуття 
другої вищої освіти

Підвищення 
кваліфікації 
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Стажування НПП Атестація щодо 
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Надходження коштів до спеціального фонду за видами діяльності 



Аналіз витрачання спецкоштів за 2017 рік 

КЕКВ Статті витрат 

Спеціальний фонд 

Затверджено 

кошторисом на рік 
Витрати 

2110 Оплата праці  3129,4 2721,2 

2120 Нарахування на оплату праці 684,7 586,6 

2200 Використання   товарів і послуг   2199,2 1530,4 

2210 Предмети, матеріали ,обладнання  та інвентар 806,3 422,8 

2240 Оплата послуг(крім комунальних )  394,7 174,3 

2250 Видатки на відрядження 50,0 25,3 

2270 Оплата комунальних послуг  та енергоносіїв  948,2 908,0 

2271 Оплата теплопостачання  399,0 390,5 

2272 Оплата водопостачання  та водовідведення  180,1 180,2 

2273 Оплата електроенергії 349,9 318,2 

2274 Оплата природного газу  19,2 19,1 

2282 
Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм 
5,2 5,2 

2800  Інші поточні видатки  61,9 54,4 

3100 Придбання  основного капіталу  1070,0 1026,8 

3110 
Придбання  обладнання  і предметів  

довгострокового   користування  
845,0 801,9 

3140 Реконструкція та реставрація  225,0 224,9 

Всього 7150,4 5924,6 



Оновлення матеріально-технічної бази університету  

у 2017 році      

• 233,9                       
тис. грн. 

 

Придбано 18 комп’ютерів для ННІ ПО  

та 15 шт. – для інших факультетів 

. • 48,0                                              
тис. грн. 

Закуплено обладнання для лабораторій факультету 
харчових технологій та управління якістю продукції АПК 

• 288                                     
тис. грн. 

Придбано матеріалів для ремонту даху в 
гуртожитку № 9 

• 70,2 тис. грн. Закуплено морозильний фармацевтичний 
холодильник 

• 224,9 тис. грн. Реконструкція індивідуального  теплового 
пункту 

• 287 тис. грн 

  

Ремонт і обладнання меблями  

аудиторій 229, 230 корп. 10 

Загальна сума придбання матеріальних цінностей  -

1,4 млн грн. 



Оновлення матеріально-технічної бази у 2017 році 

ауд. 229 та 230, корп.10   



• 28                                              
тис. грн. Встановити інтерактивну дошку, 

мультимедійне обладнання 

• 30                                      
тис. грн. 

Провести ремонт  

аудиторії 205 

• 20                
тис. грн. 

  

Завершити укомплектування 
аудиторії 412 та забезпечити 
повноцінне її використання в 

навчальному процесі  

ПЛАН  

зміцнення матеріально-технічної бази у 2018 році     



ВИХОВНА РОБОТА у 2017 році 
Пісенні баталії Студенти спеціальності «Туризм»  



Р І Ш Е Н Н Я 

ННІ післядипломної освіти від 19 січня 2018 року щодо 

доповіді директора Кулаєць Марії Михайлівни  

«Про діяльність  навчально-наукового інституту  

післядипломної освіти за 2017 рік» 
 

 Заслухавши та обговоривши звіт директора                                

ННІ післядипломної освіти «Про діяльність  навчально-наукового 

інституту післядипломної освіти за 2017 рік», вчена рада 

інституту відзначає, що інститут в цілому реалізує мету і цілі, 

визначені у Програмі розвитку університету «Голосіївська 

ініціатива-2020», організовує роботу згідно положень Закону 

України «Про вищу освіту», рішень Вченої ради університету та 

інституту. 

Проект  



Продовження 

І. Навчальна та методична робота спрямовані на покращення якості навчального 

процесу з підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів агропромислового 

виробництва, державних службовців V-IX категорій, педагогічних і науково-педагогічних 

працівників аграрних ВНЗ I-IV рівнів акредитації; підготовку дорадників та експертів-

дорадників, бакалаврів зі спеціальності «Туризм», магістрів – зі спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування», «Менеджмент» (за освітніми програмами «Управління 

інноваційною діяльністю», «Дорадництво»); перепідготовку та підготовку фахівців з 

наданням другої вищої освіти ОС «Магістр», ОКР «Спеціаліст» зі спеціальностей 

«Економіка», «Облік і оподаткування», «Лісове господарство», «Садово-паркове 

господарство», «Геодезія та землеустрій», «Правознавство», ОС «Бакалавр»- зі 

спеціальностей «Агрономія», «Економіка», «Право». 

   В інституті впродовж 2017 року пройшли підвищення кваліфікації 5131 особа (у 2016 

році - 4571 особа, у 2015 році 4534 особи), з них за рахунок держзамовлення – 4250 

щорічно, що дало змогу у повному обсязі виконати план-графік. Підготовлено і 

випущено фахівців - 223 особи, в тому числі магістрів - 47, спеціалістів - 134 і бакалаврів 

- 42. У складних умовах нинішньої вступної компанії на навчання прийнято – 299 осіб, в 

тому числі магістрів – 174 і бакалаврів - 125 за дванадцятьма спеціальностями, 

спеціалізаціями і програмами. На контрактну форму навчання зараховано 269 осіб, що 

становить 90 %, від загальної кількості вступників. Обсяг залучених спецкоштів від 

інноваційної діяльності становить 6,6 мільйонів гривень, що складає 1,2 гривні на одну 

гривню бюджетного фінансування. 

 



Продовження 

   Станом на 01.01.2018 року в інституті функціонує дві кафедри: публічного 

управління та менеджменту інноваційної діяльності, аграрного консалтингу і 

туризму. Також до навчального процесу долучаються науково-педагогічні 

працівники 88 кафедр університету. В навчальному процесі інституту задіяні 273 

науково-педагогічних працівники, у тому числі 68 докторів і 205 кандидатів наук, 

з них - 4 доктори і 19 кандидатів наук кафедр інституту.  

   Директоратом здійснено системні кроки щодо підвищення міжнародної 

складової якості навчального процесу. А саме: виїзні заняття слухачів курсів 

підвищення кваліфікації, студентів магістерських програм на інноваційні 

підприємства, залучення до навчального процесу відомих вчених із Голландії, 

Польщі. Розпочато підготовку випускників магістерських програм у Польщі з 

метою одержання подвійних дипломів.  

 Інститут активно співпрацює з роботодавцями, місцевими радами, 

Міністерством аграрної політики та продовольства України. 

   Нині в інституті ведеться активна робота з радою роботодавців, створено 

чотири навчально-виробничих центри на базі ТОВ «Богуслав Агро», ТОВ 

«Терезіне», фермерське господарство «Тетяна-2011», ВАТ «Яготинський 

маслозавод», що дасть змогу покращити практичну підготовку студентів та 

слухачів курсів підвищення кваліфікації.  
 



Продовження 

ІІ. Науково-інноваційна діяльність 

   Науковці ННІ післядипломної освіти у 2017 році виконували науково-

дослідну роботу з держбюджетним фінансуванням в розмірі 101,0 тис. гривень. 

Ініціативна тематика представлена трьома науковими роботами. Науковці 

інституту у 2016 році підготували                  1 монографію, опубліковано 22 

статті у виданнях, що входять у наукометричні  бази даних. 

 Протягом 2017 року в інституті проведено:  3 міжнародних і  всеукраїнських 

науково-практичних конференцій, 2 круглих столи за участю провідних 

експертів з питань дорадництва, впровадження інноваційних технологій, тощо. 

   Активізовано участь студентів у конкурсах наукових робіт.  

За підсумками проведення другого туру конкурсу магістерських  робіт зі 

спеціальності «Управління інноваційною діяльністю» перше  місце здобув 

Сергій Лавренюк. 

Друге місце у Всеукраїнському конкурсі наукових робіт зі спеціальності 

«Менеджмент» виборов Василь Воєвода. 

Дипломом другого ступеня була відзначена наукова робота з напряму 

«Економіка сільського господарства», виконана Дмитром Холявкою. а напрямом 

«Інноваційний менеджмент» студентка інституту Виборна Альона зайняла 

третє місце. 

   В інституту функціонує три наукових гуртки, у яких дослідницькою 

діяльністю займаються 48 студентів. 



Продовження 

    ІІІ. Міжнародна діяльність 

В частині збільшення кількості англомовних програм навчання було ініційовано, 

організовано і проведено міжнародну літню школу «Досягнення сучасних природничих 

наук для забезпечення сталого розвитку суспільства». З метою активізації міжнародної 

діяльності з визнання та видачі подвійних дипломів організовано українсько-польський 

науково-методичний виїзний семінар «Подвійні українсько-польські дипломи за 

технологічними спеціальностями» спільно з Вроцлавським природничим університетом. 

Підписано угоду з вищою школою управління у місті Домброве Гурська (Польща) про 

підготовку фахівців ОС «Магістр» програми «Управління інноваційною діяльністю» за 

подвійними дипломами. 

В інституті регулярно проводяться інтенсивні курси англійської мови за 240-годинною 

програмою. Залучались іноземні експерти з різних галузей наук для забезпечення наукової 

компетенції науково-педагогічних працівників університету та участі у міжнародних 

конференціях. 

  

    IV. Виховна робота в інституті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях 

національної та світової культури. В ННІ діє інститут наставників. Наставниками груп 

організовуються місцеві та виїзні екскурсії. Студенти мають можливість займатися у 

гуртках, клубах за інтересами, що функціонують у гуртожитку №9 для приїжджих.  
 



Продовження 

   V. Матеріально-технічна база та соціально-побутові умови студентів та слухачів 

  Слухачі курсів підвищення кваліфікації і студенти проживають у гуртожитку №9 для приїжджих. В 

розпорядженні інституту 128 ліжко-місць.  

  У 2017 році здійснено поточний ремонт усіх аудиторій і кабінетів, закуплено нові меблі для 

аудиторій 229 і 230 на суму 308,2 тис. грн, вісімнадцять комп'ютерів вартістю 233,9 тис. грн. Придбано 

ремонтні матеріали і оплачено виконані роботи із заміни покрівлі у гуртожитку №9 в сумі                                    

209 тис. грн. Закуплено для ветеринарного факультету та факультету харчових технологій навчальне 

обладнання загальною вартістю 180 тис. грн. Встановлено теплопункт у корпусі № 10 вартістю                      

224,9 тис. грн. 

     У той же час, Вчена рада звертає увагу на те, що в роботі колективу ННІ післядипломної освіти є 

значні резерви, а також мають місце проблеми, що пов’язані з:  

- покращенням якості навчального процесу; 

- підвищенням вимогливості до окремих викладачів, завідувачів кафедр, недопущенням порушень 

дисципліни; 

- недостатньою кількістю наповнених електронних навчальних курсів на платформі Moodle, у тому 

числі атестованих; 

- укомплектуванням складу кафедр науково-педагогічними працівниками, які сприятимуть 

підвищенню якості підготовки фахівців на бакалаврських та магістерських програмах; 

- проходженням стажування НПП у провідних консалтингових компаніях, інноваційних структурах та 

органах державної влади і місцевого самоврядування;  

- забезпеченням участі кафедр у науково-дослідній роботі, виконанням госпрозрахункових тематик; 

- незначною кількістю публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, низьким 

рівнем індекса Гірша у НПП; 

- вдосконаленням профорієнтаційної роботи; 

- нарощуванням контингенту слухачів на підвищенні кваліфікації, особливо контрактної форми 

навчання.  

  

   



Продовження 

Зважаючи на зазначене, вчена рада постановляє:  

1. Звіт директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти Кулаєць Марії Михайлівни 

«Про роботу науково-педагогічного колективу ННІ післядипломної освіти з підвищення кваліфікації, 

підготовки та перепідготовки фахівців з наданням другої вищої освіти» затвердити. 

 2. З метою підвищення якості навчально-методичної роботи у відповідності до Програми 

розвитку університету «Голосіївська ініціатива -2020»:  

- забезпечити безумовне виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації керівників, 

спеціалістів агропромислового виробництва, державних службовців V-IX категорій, педагогічних та 

науково-педагогічних працівників аграрних  ВНЗ I-IV рівнів акредитації, підготовки бакалаврів зі 

спеціальності «Туризм», магістрів за програмами «Управління інноваційною діяльністю», 

«Дорадництво»;  

- у співпраці з радою роботодавців інституту та за її сприяння заключити нові угоди на проходження 

практичної підготовки студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації;  

- розмістити усі навчально-методичні комплекси вивчення дисциплін магістерських програм на 

електронному порталі  НУБіП України;  

- завершити реорганізацію структури інституту у відповідності з вимогами Закону України «Про вищу 

освіту» та рішеннями ректорату і Вченої ради університету;  

- продовжити забезпечення навчальних дисциплін сучасною навчально-методичною літературою, 

посилити вимоги до змісту підручників та навчальних посібників, що видаються за рекомендаціями 

Вченої ради університету;  

- посилити вимоги до якості підготовки випускних робіт, запровадити з 2017-2018 н. р. їх перевірку на 

наявність  запозичень через впровадження системи «Антиплагіат». Розміщувати бакалаврські і 

магістерські роботи в інституційному репозиторії; 

- систематично проводити контроль знань студентів;  

- оновити форми і методи профорієнтаційної роботи, що забезпечить збільшення контингенту 

слухачів, студентів на програмах здобуття другої вищої освіти. 

  

 

 



 Продовження 

3. Науково-інноваційну діяльність інституту спрямувати на:  

- залучення до аспірантури талановитої молоді;  

- проведення науково-практичних конференцій, круглих столів за участю науково-

педагогічних працівників, студентів з питань інноваційного розвитку 

агропромислового комплексу; 

- залучення коштів до спеціального фонду за рахунок виконання досліджень та 

надання наукових послуг;  

- активізацію публікацій наукових статей у провідних журналах, що входять до 

міжнародних науко-метричних баз даних Scopus та Web of Science. 

4. З метою інтегрування в європейський освітянський простір:  

- продовжити роботу щодо інтенсифікації міжнародної діяльності навчально-

консультаційного підрозділу професійного розвитку кадрів в структурі ННІ 

післядипломної освіти; 

- поновити роботу щодо участі науково-педагогічних працівників, студентів у 

стажуваннях в закордонних ВНЗ; 

- запровадити постійно діючі інтенсивні курси вивчення іноземних мов для 

наукових-педагогічних працівників різних рівнів володіння іноземною мовою; 

- налагодити постійні зв'язки з університетами країн ЄС, США із метою 

запрошення вчених, викладачів та студентів до виконання спільних навчальних 

проектів, сприяти у підтримці та реалізації навчальних програм із видачею 

подвійних дипломів про освіту. 

  



 Продовження 

5. Для покращення виховної роботи в інституті: 

- наставникам академічних груп та НПП інституту виховну роботу проводити у 

руслі завдань Концепції виховної роботи в НУБіП України; 

- надавати всебічну допомогу студентському самоврядуванню в інституті, 

гуртожитку. 

  

6. Фінансово-економічну діяльність інституту спрямувати на: 

- збільшення надходження позабюджетних коштів за рахунок проведення курсів 

підвищення кваліфікації на комерційні основі з використанням on-line освіти, 

дистанційного навчання; 

- збільшення не менше ніж удвічі чисельності студентів на програмах здобуття 

другої вищої освіти за кошти фізичних і юридичних осіб. 

  

7. Адміністративно-господарську діяльність мобілізувати на проведення 

капітальних та поточних ремонтних робіт і перехід на енергозберігаючі технології 

в навчальному корпусі №10. Провести поточний ремонт лабораторії 205. 

  

  

Контроль за виконанням рішення вченої ради університету 

 покласти на дирекцію Інституту  
 

 



 

Дякую за увагу! 


