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№ 
заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  
Мета 1.1. Залучення іноземних студентів до навчання в університеті 

1.1.1. Організувати співпрацю НУБіП України за програмами 
ERASMUS MUNDUS та TEMPUS в напрямку підготовки 
та функціонування спільних магістерських програм з 
пріоритетних напрямків (менеджмент ЗЕД, маркетинг, 
адміністративний менеджмент, управління природними 
ресурсами, стале управління лісами, рослинництво, 
тваринництво, біотехнологія, біобезпека тощо) 

Ткачук В.А., 
декани,  
директори ННІ,  
керівники 
міжнародних 
програм 
факультетів та ННІ, 
Павліський В.М. 

Пошук партнерів для оформлення заявки 
до фондів ERASMUS та TEMPUS для 
розробки спільних магістерських програм  

Протягом  
2016 року 

1.1.2. Організувати курси з підготовки студентів до здачі 
кваліфікаційних тестів на знання іноземних мов (IELTS, 
TOEFL) 
 
Інформаційний, організаційний та адміністративний 
супровід участі студентів у міжнародних освітніх 
програмах 
 
Організувати набір на навчання в Університеті іноземних 
громадян -  не менше 100 осіб  
 
 
 
Організувати роботу підготовчого відділення для 
іноземців 

ННЦ міжнародної 
діяльності 
 
 
Ткачук В.А., 
ННЦ міжнародної 
діяльності  
 
Директори ННІ, 
декани факультетів, 
Афанасенко В.Ю., 
Сарнацька О.Б. 
 
Директори ННІ, 
декани факультетів, 
Афанасенко В.Ю., 
Сарнацька О.Б. 

Забезпечити проходження курсів не 
менше 50 студентами  університету за рік 
 
 
Забезпечити участь не менше 50 студентів 
у міжнародних освітніх програмах 
 
 
Поширення інформації серед ВНЗ-
партнерів, через студентів-випускників за 
кордоном, у профільних ВНЗ щодо 
можливостей навчання у НУБіП  
 
Зарахування до денної форми - 50 осіб 
Заочна форма - 25 осіб 

Протягом  
2016 року 
 
 
Протягом  
2016 року 
 
 
Протягом  
2016 року 
 
 
 
До  
15.10.2016 р. 

1.1.3 Оновити рекламні буклети та організувати публікацію 
рекламної інформації у журналі Higher Education in 
Ukraine та інших виданнях  
 
Участь у рекламних виставках та промоутерських 
поїздках по країнах-донорах абітурієнтів 

Директори ННІ, 
декани факультетів, 
Афанасенко В.Ю., 
Сарнацька О.Б., 
Павліський В.М. 

Оновити буклети, опублікувати 
інформацію в журналі Higher Education in 
Ukraine 
 
Передача інформації про університет до 
Посольств України: Кіпр, Ірак, 
Туркменістан, Нігерія.  
Роздача рекламних буклетів 

2 квартал 
2016 р. 
 
 
Протягом  
2016 року 
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1.1.4. Виділити та облаштувати окремий блок в гуртожитку на 
200 місць для проживання студентів-іноземців 

Іщенко В.В., 
Афанасенко В.Ю., 
Сарнацька О.Б. 

Закріпити місця у гуртожитку №9, 7 
поверх, провести ремонтні роботи, 
облаштувати кімнати та місця загального 
користування 

Протягом  
2016 року 

Мета 1.2. Активізація міжнародної діяльності з визнання та видачі подвійних дипломів 
1.2.1. Провести організаційну роботу з МОН, МЗС України, 

представництвами інших держав в Україні, партнерськими 
вузами тощо з питань розширення кількості навчальних 
програм з видачею подвійних дипломів 
Вирішення на рівні МОН України питання видачі 
студентам-іноземцям подвійних дипломів державного 
зразка України 
 

Ткачук В.А., 
директори ННІ, 
декани факультетів 
 

Підписання угод про «подвійні дипломи». 
Розробка програм подвійних 
магістерських дипломів з Варшавським 
університетом наук про життя та 
Словацьким сільськогосподарським 
університетом – економічні спеціальності 

Протягом  
2016 року 

1.2.2. Акредитація міжнародних програм: 
МВА in Agribusiness – Вайєнштефан – Тріздорф 
МВА in Agribusiness – AGRIMBA ICA 
 
 
 
 
Залучити іноземних експертів з різних галузей знань з 
питань акредитації навчальних програм, навчально-
методичних матеріалів тощо 

Остапчук А.Д., 
Ковтун О.А., 
Передерій Н.О. 
 
 
 
 
Ткачук В.А., 
директори ННІ, 
декани факультетів 

Підготовка навчально-методичних 
матеріалів відповідно до вимог 
міжнародної акредитації 
Залучення іноземних професорів до 
викладання в університеті 
Залучення іноземних експертів за згодою 
сторін 
Організація зустрічей з іноземними 
науковцями з метою їх залучення до 
рецензування навчально-методичних 
матеріалів 
 

Протягом  
2016 року 

1.2.3. Здійснити інформаційний, організаційний та 
адміністративний супровід участі студентів у 
міжнародних освітніх програмах 
 

Ткачук В.А., 
відділ міжнародних 
зв’язків, 
Павліський В.М. 
 

Забезпечити участь студентів у програмах 
навчального стажування за кордоном 
 

Протягом  
2016 року 

1.2.4. Удосконалити методичну базу міжнародного 
співробітництва 

Ткачук В.А., 
відділ міжнародних 
зв’язків 

Підготувати та видати рекомендації щодо 
порядку укладання угод про 
співробітництво; підготовка 
інформаційних матеріалів щодо участі у 
грантових програмах тощо 

ІІІ квартал 
2016 року  
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  Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання 
1.3.1. Відбір науково-педагогічних працівників для викладання 

дисциплін іноземною мовою 
Кваша С.М., 
завідувачі кафедр  
іноземних мов, 
директори ННІ, 
декани факультетів, 
завідувачі кафедр 

Робота комісії з допуску НПП до 
проведення занять іноземною мовою 

Протягом  
2016 року 

1.3.2. Організувати інформаційне забезпечення впровадження 
інтенсивних технологій вивчення іноземних мов 

Ткачук В.А., 
завідувачі кафедр 
іноземних мов,  
Пилипишин С.І.  

Підвищення кваліфікації викладачів 
факультету шляхом стажування за 
кордоном у ВНЗ-партнерах 
 

Складання викладачами кваліфікаційних 
тестів на знання іноземних мов (IELTS, 
TOEFL) 
 

Удосконалення змісту та наповнення 
курсів, що викладаються іноземною 
мовою,   у т.ч. дистанційно  
 

Наповнення бібліотечного фонду літера-
турою, необхідною для підтримки курсів, 
що викладаються іноземною мовою 

Протягом  
2016 року 

1.3.3. Розробити і запровадити програму факультативного 
вивчення польської, китайської та ін. мов на кафедрах 

Завідувачі кафедр 
іноземних мов 

Розробка і запровадження програм 
факультативного вивчення польської, 
китайської та ін. мов на кафедрах 

Протягом  
2016 року 

1.3.4.  Розробити і організувати курси з підготовки студентів до 
здачі кваліфікаційних тестів на знання іноземних мов 

Завідувачі кафедр 
іноземних мов, 
Павліський В.М., 
Альохін В.І. 

Забезпечення участі студентів протягом 
року у підготовчих курсах зі складання 
мовного екзамену 

Протягом  
2016 року 

1.3.5. Продовжити формувати спільні програми з 
університетами Вишеградської четвірки (V4) щодо 
навчання студентів та виконання наукових програм 

Ткачук В.А., 
директори ННІ, 
декани факультетів 

Підтримка та створення програм обміну з 
університетами – членами Вишеградської 
четвірки  

Протягом  
2016 року 

1.3.6 Організувати і провести літні і зимові школи з видачею 
учасникам відповідних сертифікатів 

Ткачук В.А., 
директори ННІ, 
декани факультетів 

Розробка програми проведення літньої 
школи  
Залучення провідних викладачів для 
читання лекцій 
 

Протягом  
2016 року 
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Проведення воркшопу для студентів із 
спеціальності «Екологія та охорона 
навколишнього середовища» в рамках 
International; Study Visits Enviroentmnal 
Science середовища ESA-22303 в НУБіП 
України та в Університеті Вагенінгену 

Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація 
1.4.1.  Забезпечити участь науковців Університету в міжна-

родних наукових програмах, проектах з метою вико-
ристання результатів спільної діяльності на внутрішньому 
й міжнародному ринках наукоємної продукції 

Декани факультетів, 
директори ННІ, 
керівники 
міжнародних 
програм 

Подання не менше 2-х заявок на 
отримання міжнародних наукових грантів 
від кожного ННІ та факультету  

Протягом  
2016 року 

1.4.2. Розширити бази практичного навчання та стажувань за 
кордоном 

Ткачук В.А., 
відділ міжнародних 
зв’язків 
 

Продовжити практику укладання угод з 
підприємствами зарубіжних країн  та 
забезпечити участь не менше 500 студен-
тів у таких програмах 

Протягом  
2016 року 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ,  
РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ 

 Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу  
2.1.1. Продовжити реалізацію та підвищити ефективність 

заходів щодо контролю за забезпеченням належної якості 
надання освітніх послуг, а саме: 

- анкетування студентів щодо якості надання освітніх 
послуг; 

- проведення ректорського, директорського та 
деканського рівнів контролю якості надання освітніх 
послуг; 

- взаємовідвідування занять на загальноуніверситетсь-
кому, директорському, деканському та кафедральному 
рівнях; 

- проведення відкритих занять професорсько-
викладацьким складом кафедр 
 

Кваша С.М., 
директори ННІ, 
декани факультетів, 
завідувачі кафедр 

Розробити та постійно корегувати перелік 
питань до анкет 
Проводити деканський (директорський) 
контроль не менше як 2 рази на рік, у після 
сесійний період 
Ректорський контроль проводити за 
потреби із врахуванням питань, що 
виносяться на розгляд вченої ради 
університету 

Протягом  
2016 року 
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Провести акредитацію у базовому закладі (м. Київ): 
- напрямів підготовки:  

- соціальна педагогіка 
– спеціальностей:  

- соціальна педагогіка; 
- екологічний контроль та аудит; 
- карантин рослин; 
- селекція і генетика с.-г. культур; 
- дорадництво; 
- біржова діяльність; 
- транспортні технології та засоби в АПК; 
- ветеринарно-санітарна експертиза, якість та безпека  
  продукції тваринництва  

 
 
Шинкарук В.Д. 
 
Шинкарук В.Д. 
Доля М.М. 
 
Забалуєв В.О. 
Кулаєць М.М. 
Діброва А.Д. 
Михайлович Я.М. 
Цвіліховський М.І. 

Підготувати акредитаційні справи, 
організувати проведення акредитаційних 
експертиз та одержання сертифікатів про 
акредитацію напрямів підготовки та 
спеціальностей підготовки фахівців у 
базовому закладі університету 
 
 

З 01.12.2016 р. 2.1.2. 

Провести акредитацію у ВП НУБіП України: 
спеціальностей: 
Бережанський агротехнічний інститут – 34: 

- 7.10010101 Енергетика с.-г. виробництва; 
- 7.10010203 Механізація сільського господарства; 
- 7.03050401 Економіка підприємства (за видами 
економічної діяльності)   

 
напрямів підготовки:  
Бережанський агротехнічний інститут – 4: 

- 6.030504 Економіка підприємства; 
- 6.100101 Енергетика та електротехнічні системи в 
агропромисловому комплексі; 
- 6.100102 Процеси, машини та обладнання АПВ; 
- 6.090103 Лісове і садово-паркове господарство; 

 
Немішаївський агротехнічний коледж - 2: 

- 6.090101 Агрономія,  
- 6.110101 Ветеринарна медицина 

 
Ірпінський економічний коледж – 2 
 
 
 

 
 
Павліський В.М. 
 
 
 
 
 
 
Павліський В.М.  
 
 
 
 
 
 
Альохін В.І. 
 
 
 
Михайлов С.І. 
 
 
 

Підготувати акредитаційні справи, 
організувати проведення акредитаційних 
експертиз та одержання сертифікатів про 
акредитацію напрямів підготовки та 
спеціальностей підготовки фахівців у 
базовому закладі університету 
 
 

До  
01.12.2016 р. 
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 спеціальностей: 
Ніжинський агротехнічний коледж - 3: 

– 5.03050802 Оціночна діяльність (07072 Фінанси, 
банківська справа та страхування); 

– 5.05010101 Обслуговування програмних систем і 
комплексів (12122 Комп’ютерні науки та 
інформаційні технології); 

– 5.07010602 Обслуговування та ремонт автомобілів та 
двигунів (27274 Автомобільний транспорт). 

 
Ірпінський економічний коледж – 2 
 
Мукачівський аграрний коледж: 

- фінанси і кредит 
 
підготовки робітничих професій:  
Ірпінський економічний коледж – 2 
 
Бережанський агротехнічний коледж – 4: 

- 7212 Електрогазозварник; 
- 7231 Слюсар з ремонту автомобілів; 
- 7241 Слюсар-електрик з ремонту електроустаткування 
автомобілів; 
- 7233 Слюсар з ремонту с.-г. машин та устаткування 

 
Немішаївський агротехнічний коледж - 4: 

- Бджоляр 
- Обвалювальник м’яса 
- Озеленювач 
- Плодоовочівник 

 
Ніжинський агротехнічний коледж – 7: 

– 4112 Оператор комп'ютерного набору; 
– 4115 Секретар керівника (організації, 

підприємства, установи); 
– 7241 Електромонтер з ремонту та обслуговування 

електроустаткування; 

 
Литовченко О.В. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Михайлов С.І. 
 
Садварі Ю.Ю. 
 
 
 
Михайлов С.І. 
 
Пилипишин С.І. 
 
 
 
 
 
 
Альохін В.І. 
 
 
 
 
 
Литовченко О.В. 
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 – 7241 Слюсар з контрольно-вимірювальних 
приладів та автоматики (електромеханіка);  

– 7231 Слюсар з ремонту автомобілів;  
-    8322 Водій автотранспортних засобів (категорія С); 
– 7233 Слюсар з ремонту с.-г. машин та 

устаткування;  
–   8331 Тракторист-машиніст с.-г. виробництва 

(категорії А, В, С); 
 
Мукачівський аграрний коледж: 

- оператор комп’ютерного набору 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Садварі Ю.Ю. 

2.1.3.  Адаптувати організацію навчального процесу 
університету до вимог чинної законодавчої бази 
Прийняти участь в удосконаленні нормативної бази з 
питань надання вищої освіти 

 

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ,  
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В. 

Розробити, затвердити та впровадити: 
- «Положення про навчально-методичне 
забезпечення дисциплін в НУБіП 
України»; 
- «Положення про стажування НПП 
НУБіП України»;  
- «Положення про формування навчальних 
планів і програм підготовки фахівців у 
НУБіП України»; 
- «Правила прийому до НУБіП України на 
2016 р.» 

До  
01.12.2016 р. 

2.1.4.  Провести літній вирівнювальний семестр для вступників з 
числа молодших спеціалістів при вступі на навчання за 
програмами підготовки бакалаврів та навчання за 
скороченим терміном 
 

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ,  
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В. 

Організувати навчальні заняття  для 
вступників з числа молодших спеціалістів, 
які поступили на навчання  за програмами 
підготовки бакалаврів за усіма напрямами  

Серпень-
вересень  
2016 р. 

2.1.5.  Забезпечити реалізацію постанови КМУ від 29.04.2015 р. 
№266: 

– сформувати таблицю відповідності переліку напрямів 
підготовки та спеціальностей, ліцензованих у НУБіП 
України та Переліку галузей знань і спеціальностей за 
якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти; 

– сформувати замовлення та отримати нову ліцензію на 
підготовку фахівців у НУБіП України;  

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ,  
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В. 

Сформувати рекомендації, обговорити і 
затвердити на засіданні Вченої ради 
університету, розпочати реалізацію 
підготовки фахівців 

До  
01.02.2016 р. 
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№ 
заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

- запровадити в НУБіП України підготовку фахівців 
згідно з новим переліком галузей знань та спеціальностей, 
за якими здійснюється підготовка здобувачів вищої освіти 

2.1.7.  Розпочати встановлення та використання автоматизованої 
системи організації навчального процесу АСУ ВНЗ «НУБіП 
України» 

Кваша С.М.,  
Ткачук В.А., 
Зазимко О.В., 
декани факультетів, 
директори ННІ  

Встановити програмне забезпечення 
автоматизованої системи організації 
навчального процесу для організації 30 
робочих місць 
Визначити відповідальних, провести їх 
навчання, розпочати використання та 
наповнення бази даних 

З 01.02.2016 р. 

2.1.8. Забезпечити участь студентів університету у І-му та  
ІІ-му етапах Всеукраїнської студентської олімпіади  
2015-2016 н.р.  

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ 

Забезпечити підготовку не менше 10 
переможців Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2015-2016 н.р. 

Лютий-
травень  
2016 р. 

2.1.9. Провести атестацію та підвищення кваліфікації 
педагогічних кадрів коледжів 
  

Кваша С.М.,  
Єресько О.В., 
директори ВП 
НУБіП України 

Провести засідання атестаційної комісії 
МОН, підготувати проект наказу МОН 
України про підсумки атестації 

З 01.01. до  
01.05.2016 р. 

Мета 2.2. Розвиток магістратури 
2.2.1. Продовжити практику обов’язкової участі студентів 

магістратури освітньо-наукової програми підготовки у 
виконанні наукових тем випускових кафедр, виступах на 
конференціях, семінарах, постерних презентаціях, 
публікаціях результатів досліджень та підготовці 
авторефератів магістерських робіт 

Декани факультетів, 
директори ННІ, 
Колеснікова О.М., 
Павліський В.М. 

Забезпечити для студентів магістратури 
освітньо-наукової програми підготовки: 
участь у виконанні наукових тем випуско-
вих кафедр; виступи на наукових конфе-
ренціях, семінарах, постерних презента-
ціях; публікації результатів досліджень; 
підготовку авторефератів магістерських 
робіт 

До  
31.06.2016 р. 

2.2.2. Продовжити практику виконання комплексних тематик 
магістерських робіт робочими групами 

Декани факультетів, 
директори ННІ, 
Колеснікова О.М. 

Визначити об’єкти, створити робочі групи 
для забезпечення виконання комплексних 
тематик магістерських робіт 

З 01.09.2016 р. 

2.2.3. Забезпечити реалізацію постанови КМУ від 29.04.2015 р. 
№ 266 стосовно запровадження у НУБіП України 
підготовки магістрів згідно з новим переліком галузей 
знань та спеціальностей, за якими здійснюється підготовка 
здобувачів вищої освіти 
 

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ,  
Зазимко О.В., 
Колеснікова О.М. 

Розробити методику, сформувати 
рекомендації, обговорити і затвердити на 
засіданні Вченої ради університету та 
розпочати реалізацію підготовки магістрів 

З 01.02.2016 р. 
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№ 
заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

2.2.4. Розширити перелік спеціальностей, для яких  викладання 
окремих дисциплін здійснюється іноземною мовою  

Декани факультетів, 
директори ННІ  

Забезпечити формування не менше однієї 
групи студентів для навчання за певною 
спеціальністю з викладанням окремих 
дисциплін іноземною мовою 
Збільшити кількість НПП з числа 
викладачів кафедр іноземних мов, які 
мають сертифікати TOEFL тощо 

З 01.09.2016 р. 

2.2.5. Удосконалити нормативну базу Університету з питань 
надання вищої освіти, впровадження затверджених 
положень:  
- «Положення про підготовку магістрів у НУБіП України»; 
- «Положення про підготовку і захист магістерської роботи» 

Кваша С.М.,  
декани факультетів, 
директори ННІ,  
Зазимко О.В., 
Колеснікова О.М. 
 

Розробити, затвердити положення на 
засіданні Вченої ради Університету та 
ввести в дію  

До  
01.04.2016 р. 

Мета  2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності,  
використання інформаційних та інтерактивних технологій 

2.3.1.  Оптимізувати кількість та сконцентрувати увагу на 
підвищенні якості змісту підручників, посібників, 
методичних рекомендацій, виданих викладачами базового 
закладу університету та регіональних ВНЗ  

Кваша С.М., 
директори ННІ, 
декани факультетів, 
навчально-
методична рада 
університету, 
директори ВП 
НУБіП України, 
Кіщак Т.С. 
 

Розглянути навчально-методичною радою 
університету не менше 20 підручників та 
100 навчальних посібників та 
рекомендувати їх вченою радою НУБіП 
України до видання  
Закупити сучасні навчально-методичні 
видання для забезпечення навчально-
виховного процесу університету 
Забезпечити наповнення електронної 
бібліотеки НУБіП України сучасними 
навчальними та науковими виданнями 
НПП університету 
 

Протягом  
2016 року 

2.3.2. Інтенсифікувати процес наповнення електронного 
освітнього середовища університету навчально-
методичним забезпеченням дисциплін 

Кваша С.М., 
Кіщак Т.С.,  
Мокрієв М.В.,  
Зазимко О.В., 
Кліх Л.В., 
директори ННІ, 
декани факультетів 

Розмістити навчальні програми дисциплін, 
що викладаються для студентів бакалавра-
ту та магістратури університету, на сайтах 
кафедр 
Збільшити до 100% кількість курсів 
дисциплін, розміщених  на платформі 
MOODL 

Протягом  
2016 року 
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заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

Збільшити кількість навчальних 
посібників, підручників та методичних 
рекомендацій, розміщених в електронній 
бібліотеці НУБіП України 

2.3.3. Забезпечити реалізацію сучасних інформаційних 
технологій у діяльності наукової бібліотеки.  
Продовжити наповнення інституційного репозитарію 

Кіщак Т.С., 
декани факультетів, 
директори ННІ  
 
 

Наповнити електронну бібліотеку НУБіП 
України сучасними навчальними та 
науковими виданнями НПП університету 
Забезпечити доступ наукової бібліотеки до 
міжнародних баз даних 
 

Протягом  
2016 року 

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА.  
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 

Регулярно проводити виховні заходи, присвячені 
видатним подіям в Україні, зустрічі з діловими  людьми 

Залучення студентів до участі у виховних 
заходах 
 

Оновити положення про Студентську організацію 
університету 
 

Оновити положення про студентську 
організацію університету згідно з Законом 
України законом «Про вищу освіту» 

Створити на території студентського містечка  
«Арт-простір» для відпочинку студентів 
 

Коваленко В.П., 
Кендус Д.І., 
Муравський О.А., 
студентські 
організації 
факультетів та ННІ, 
студентські ради 
гуртожитків 

Створити загальні місця для відпочинку 
студентів 
 

Вибудувати систему фінансування Студентської 
організації університету  
 

 
 

Спрямування коштів органів студентсь-
кого самоврядування на виконання їхніх 
завдань 
 

Розробити нову студентську атрибутику університету 
 

 
 

Оголосити конкурс між студентами на 
створення нової атрибутики 
 

Започаткувати випуск електронної студентської газети на 
сайті університету та інших 
 

 Створити новий напрям студентської 
організації для розробки електронної 
газети 
 

3.1.1. 

Внести зміни до положення про академічний рейтинг 
студентів  
 

 Розробити нові пункти академічного 
рейтингу студентів 
 

Протягом  
2016 року 
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заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

 Заснувати нові культурно-масові, наукові, соціальні та 
спортивно-туристичні заходи 
 

 Створити нові культурно-масові, наукові, 
соціальні та спортивно-туристичні заходи 
не рідше ніж 1 захід в квартал 

 

3.1.2. Створити в гуртожитках і на території студентського 
містечка умови для спортивно-оздоровчої діяльності 

Коваленко В.П., 
Муравський О.А., 
директор студміс-
течка, кафедра фі-
зичного виховання 

Оновлення спортивного інвентарю в 
спортивних кімнатах гуртожитків  

Протягом  
2016 року  

3.1.3. Розробити річні комплексні програми виховної роботи із 
студентством для  факультету, інституту (включаючи 
програму тренінгу «Школа першокурсника») 

Коваленко В.П., 
Шинкарук В.Д., 
Кендус Д.І., 
Муравський О.А., 
декани, директори  

Розробка та затвердження планів виховної 
роботи факультетів, гуртожитків та 
університету на 2016 р.  
 
Удосконалення програми тренінгу 
«Школа першокурсника» 

До 
25.01.2016 р. 
 
 
Серпень  
2016 року 

3.1.4. Забезпечити захист прав та інтересів студентів, зокрема 
стосовно організації навчального процесу; забезпечення 
виконання студентами своїх обов'язків; сприяння навчаль-
ній, науковій та творчій діяльності студентів; сприяння 
створенню відповідних умов для проживання і відпочинку 
студентів; сприяння діяльності студентських гуртків, това-
риств, об'єднань, клубів за інтересами; організація співро-
бітництва зі студентами інших вищих навчальних закладів 
і молодіжними організаціями; сприяння працевлаштуван-
ню випускників; участь у вирішенні питань міжнародного 
обміну студентами; сприяння проведенню серед студентів 
соціологічних досліджень 

Коваленко В.П.,  
Шинкарук В.Д., 
Муравський О.А., 
Кендус Д.І., 
Майданюк І.З.,  
директори ВП 
НУБіП України,   
завідувач кафедри 
фізичного 
виховання 

Забезпечити особисту участь не менше  
ніж 20 % НПП у спортивно- та культурно-
масових заходах на рівні університету та 
факультетів  
Забезпечити участь не менше 40 % 
студентів у проведенні спільних 
спортивних змагань між базовим закладом 
та ВП НУБіП України 
Запровадити нові види спортивних 
змагань (картинг, пейнтбол, street workout) 

Протягом  
2016 року 

3.1.5. Підвищувати кваліфікацію педагогічних працівників, у 
т.ч. наставників академічних груп, з питань оновлення 
змісту виховної роботи, психологічної та педагогічної 
компетентності 

Коваленко В.П.,   
Шинкарук В.Д., 
кафедра педагогіки 

Проведення круглих столів, тренінгів з 
педагогічними працівниками, у т.ч. нас-
тавниками академічних груп, з питань 
оновлення змісту виховної роботи, психо-
логічної та педагогічної компетентності 

Протягом  
2016 року 

3.1.6. Створити вільний доступ до інформаційної бази 
документального забезпечення (положення, інструкції, 
рекомендації) у комп’ютерній мережі 

Коваленко В.П., 
Любінський М.Б. 

Створення пошукової системи у соціаль-
ній мережі для вільного і цілодобового 
доступу студентів до методичних 
матеріалів  

Протягом  
2016 року 



 13 

№ 
заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
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3.1.7. Оновити структуру Студентської організації та підвищити 
професіоналізм лідерів і активістів студентського 
самоврядування 

Керівники ВП 
НУБіП України  

Оновлення структури Студентської 
організації  
 

Протягом  
2016 року 

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень,   

спрямованих на вирішення проблем сталого сільського розвитку  
4.1.1 Забезпечити придбання сучасного лабораторного 

обладнання, моделюючих пакетів програм для 
поліпшення організаційних і технічних умов проведення 
фундаментальних та прикладних досліджень 

Отченашко В.В., 
Шостак В.М., 
Дробот Н.М.,  
Павліський В.М. 

Здійснити заходи щодо затвердження 
Міністерством освіти і науки України у 
кошторисі НУБіП України статті «Прид-
бання обладнання та предметів довгостро-
кового користування» 
Завершити роботу з виготовлення двох 
дослідних стендів та екструдера зі 
змінною геометрією шнека у 
Бережанському агротехнічному інституті 

Протягом 
2016 року 
 

4.1.2 Забезпечити пошук і розвиток нових напрямів 
фундаментальних та прикладних досліджень 

Ібатуллін І.І., 
Отченашко В.В., 
Самсонова В.В., 
Павліський В.М. 

Формування перспективної тематики 
проведення фундаментальних та 
прикладних досліджень на 2017 р. 
відповідно до пріоритетних напрямів 
розвитку науки і техніки України, 
пріоритетних тематичних напрямів 
наукових досліджень і науково-технічних 
розробок та  пріоритетних тематичних 
напрямів наукових досліджень та науково-
технічних розробок НУБіП України 

ІІІ квартал 
2016 року 
 

4.1.3 Забезпечити участь у виконанні державних науково-
технічних програм, розширення співпраці з 
міністерствами та відомствами з питань проведення 
досліджень на їх замовлення, участь вчених Університету 
в реалізації пріоритетних напрямів розвитку вітчизняної 
науки спільно з НАН і НААН України 

Ібатуллін І.І., 
Отченашко В.В.,  
Павліський В.М., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Активізація роботи серед наукових 
структурних підрозділів Університету з 
метою залучення науковців до проведення 
наукових досліджень та розширення 
співпраці з міністерствами та відомствами  
Сформувати наукові групи в підрозділах 
університету для забезпечення участі 
наукових колективів у науково-технічних 
програмах, конкурсах тощо 

Протягом 
2016 року 
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№ 
заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

4.1.4. Забезпечити пошук перспективних джерел фінансування 
науково-дослідних робіт, системна робота щодо участі у 
конкурсах, наукових проектах, удосконалення процедур 
проведення конкурсного відбору проектів науково-
дослідних робіт в університеті 
 

Ібатуллін І.І., 
Отченашко В.В., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Забезпечення подання не менше 1-го 
комплексного проекту НДР від наукового 
структурнрого підрозділу з фінансуванням 
не нижче 800 тис. грн.  
Удосконалення процедури конкурсного 
відбору та формування тематики науково-
дослідних, дослідно-конструкторських 
робіт. Залучення до процедури 
конкурсного відбору проектів НДР не 
менше 3-х незалежних експертів 

Протягом 
2016 року 
 

Забезпечити систематичний контроль та забезпечення 
якості наукової діяльності, моніторинг за ефективністю 
впровадження наукової продукції у виробництво 

Ібатуллін І.І., 
Отченашко В.В., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Удосконалення системи моніторингу 
впроваджених наукових розробок вчених 
університету  
Перевірка стану використання наукових 
розробок вчених НУБіП України 
Апробація та впровадження завершених 
наукових розробок вчених університету 
протягом 3-х років та здійснення аналізу 
моніторингу 

Протягом 
2016 року 
 
Протягом 
2016 року 
 

4.1.5 

Активізувати подання вченими університету результатів 
наукових досліджень на здобуття премій міжнародного та 
національного рівнів, відбір найбільш актуальних робіт 
науковців Університету на здобуття премій міжнародного 
та національного рівнів 

Ібатуллін І.І., 
Отченашко В.В., 
Самсонова В.В., 
Махно К.І. 

Відбір найбільш актуальних робіт 
науковців Університету на здобуття 
премій міжнародного та національного 
рівнів 

Протягом 
2016 року 
 

4.1.7 Забезпечити здійснення маркетингових заходів для 
популяризації можливостей Університету щодо розробки 
державних стандартів і проектів науково-технічної 
документації  

Отченашко В.В., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Посилення співпраці з ДП «Український 
науково-дослідний і навчальний центр 
проблем стандартизації, сертифікації та 
якості» щодо залучення вчених 
університету до  розробки державних 
стандартів  і проектів науково-технічної 
документації. 
Проведення інформаційних заходів з 
метою висвітлення здобутків та 
дослідницьких можливостей (участь 
університету не менше ніж у 10 виставках) 

Протягом 
2016 року 
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особа Спосіб виконання Термін 
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4.1.8 Активізувати співпрацю з бізнесом. Розширити джерела 
залучення коштів на наукові дослідження за рахунок 
надання платних послуг на проведення науково-дослід-
них, дослідно-конструкторських, проектно-конструктор-
ських, технологічних, пошукових та проектно-пошукових 
робіт 

Ібатуллін І.І., 
Отченашко В.В., 
Павліський В.М., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Заключення не менше 2-х договорів на 
виконання науково-дослідних робіт та 
надання наукових послуг від НДІ.  
Активізувати укладання договорів про 
співпрацю з комерційними установами 

Протягом 
2016 року 

 

4.1.9 Підвищити науково-технічний потенціал та конкурент-
тоспроможність об'єктів права інтелектуальної власності 
Університету, його розвитку на інноваційній основі 

4.1.10 Забезпечити проведення патентно-кон'юнктурних, інфор-
маційних та маркетингових досліджень і прогнозування 
взаємовигідних умов комерціалізації та реалізації об'єктів 
прав інтелектуальної власності на ринках продажу 
ліцензій 

Отченашко В.В.,  
Малаховська Н.Ю., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Прогнозування взаємовигідних умов та 
активна комерціалізація об'єктів права 
інтелектуальної власності згідно законів 
України «Про інноваційну діяльність» та 
«Про державне регулювання діяльності у 
сфері трансферу технологій» 
 

Протягом 
2016 року 
 

4.1.11. Забезпечити формування імпакт-фактора наукових видань 
Університету 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю., 
відповідальні 
секретарі наукових 
видань, 
завідувачі кафедр 

Здійснення систематичного моніторингу 
міжнародних, вітчизняних видань, які 
мають імпакт-фактор або індекс 
цитування та входять в наукометричні 
бази даних Scopus, Web of Science, РИНЦ, 
Agris, index Copernicus з відповідних 
галузей наук 
Продовження системної роботи щодо 
включення наукових видань НУБіП 
України до міжнародних наукометричних 
баз даних з відповідних галузей наук 
Здійснювати активну публікацію статей у 
фахових журналах, що входять до 
наукометричних баз даних Scopus, Web of 
Science тощо, в т.ч. у співавторстві з 
вченими, які мають індекс Хірша 

Протягом 
2016 року  
 

4.1.12 Оптимізувати підготовку, випуск та розповсюдження 
наукових видань (журнали, монографії, збірники наукових 
праць тощо) 
 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю.,  
Павліський В.М., 
відповідальні 
секретарі наукових 

Створити групи зовнішніх незалежних 
експертів з відповідних галузей наук, за 
якими видаються наукові журнали та 
збірники праць для їх рецензування 
 

Протягом 
2016 року  
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видань Продовжити роботу щодо випуску 
наукових видань на базі інформаційно-
технічної системи Open Journal System 

4.1.13 Залучити до складу редакційних колегій іноземних вчених 
та представників міжнародних наукових установ, які 
мають високий індекс цитування 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Залучати за згодою іноземних вчених до 
складу редколегій наукових видань (не 
менше 3-х – 5-ти членів редколегії до 
одного наукового видання) та здійснюва-
ти систематичний моніторинг h-index (за 
версією Scopus) залучених науковців 

Протягом 
2016 року 
 

Розширити сфери діяльності Української лабораторії 
якості і безпеки продукції АПК у регіонах України, 
забезпечення функціонування на її базі міжкафедрального 
центру користування наукоємним обладнанням  
Зміцнити науково-технічну базу Науково-дослідного та 
проектного інституту стандартизації і технологій 
екобезпечної та органічної продукції (м. Одеса) 

Отченашко В.В., 
Ушкалов В.О. 
Мазуренко І.К., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Створити Центр колективного 
користування наукоємним обладнанням 
НУБіП України на базі Української 
лабораторії якості та безпеки продукції 
АПК та міжкафедральні науково-дослідні 
лабораторії 
Забезпечити ефективне використання 
лабораторного обладнання 

Протягом  
2016 року 
 
 

4.1.14 

Здійснити заходи щодо збільшення обсягу коштів 
спеціального фонду Університету Українською 
лабораторією якості і безпеки продукції АПК 

Ушкалов В.О. Забезпечити надходження коштів до 
спеціального фонду Університету в обсязі 
не менше 3 млн. грн. за рахунок виконан-
ня НДР та надання наукових послуг за 
замовленням сторонніх організацій 

Протягом 
2016 року 

4.1.15 

Поліпшити матеріально-технічну базу наукових підроз-
ділів, забезпечити сервісне обслуговування засобів 
вимірювальної техніки Університету, розвиток метроло-
гічного забезпечення в наукових підрозділах університету 

Отченашко В.В., 
головний метролог 

Забезпечення планового сервісного 
обслуговування та метрологічної повірки 
наукового обладнання 

Протягом 
2016 року 

4.1.16 

Розвиток перспективних форм спільної наукової діяль-
ності в підрозділах Університету, виконання міжкафед-
ральних досліджень, організація і проведення науково-
дослідних робіт з урахуванням досвіду провідних вітчиз-
няних та іноземних університетів дослідницького типу 

Отченашко В.В., 
директори НДІ 

Підготовка не менше 2-х комплексних 
міжкафедральних, 1-го 
міжінститутського/міжфакультетського 
проектів на виконання НДР  

Протягом 
2016 року  

4.1.17 Взаємодія з вищими навчальними закладами, науковими 
установами в здійсненні наукової, науково-технічної та 
інноваційної діяльності та їх активне залучення  до 
реалізації спільних наукових програм і проектів 

Ібатуллін І.І., 
Отченашко В.В., 
Самсонова В.В., 
Шевченко Н.Ю., 

Забезпечити укладання не менше ніж 3-х 
договорів від НДІ про науково-технічне 
співробітництво, реалізацію спільних 
науково-дослідних проектів, проведення 

Протягом 
2016 року 
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директори НДІ конференцій, симпозіумів, видання спільних 
наукових та навчально-методичних праць 

4.1.19 Оптимізувати якісний та кількісний склад штатних 
наукових працівників Університету 

Отченашко В.В., 
Павлюченко Т.І. 

Залучення до виконання НДР аспірантів, 
докторантів, осіб, що мають науковий 
ступінь та вчене звання 
Залучення не менше 3-4-х штатних науко-
вих співробітників до виконання кожної 
НДР 

Протягом  
2016 року 

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів 
4.2.1 Удосконалити діяльність аспірантури і докторантури 

шляхом запровадження наукового ступеня доктора 
філософії, розширення переліку наукових спеціальнос-
тей, за якими відбувається захист дисертаційних робіт у 
спеціалізованих вчених радах університету 

Ібатуллін І.І., 
Кваша С.М., 
Барабаш О.І., 
Боярчук С.В.,  
голови спецрад, 
директори НДІ, 
заст. деканів з 
наукової роботи 

Здійснити заходи щодо оновлення складу 
діючих спеціалізованих вчених рад, за 
якими відбувається захист дисертаційних 
робіт та відкриття нових відповідно до 
потреб 
 

Протягом 
2016 року 

4.2.2 Підвищити відповідальність спеціалізованих вчених рад 
(відповідно до  їхніх нових   повноважень) за процес 
підготовки,  захисту дисертаційних робіт та видачу 
дипломів 

Ібатуллін І.І., 
Кваша С.М., 
Барабаш О.І., 
Боярчук С.В.,  
голови спецрад,  
директори НДІ, 
заст. деканів з 
наукової роботи 

Підготовка, затвердження та введення в 
дію Положення про підготовку наукових 
та науково-педагогічних кадрів в 
університеті. Виділення окремого розділу, 
в якому регламентуватиметься діяльність 
спеціалізованих вчених рад в університеті 

І квартал  
2016 року 

4.2.3 Сприяти росту наукової кваліфікації науково-педагогічних 
працівників університету – наукових керівників 
здобувачів наукових ступенів, забезпечення сприятливих 
умов для формування ними складу спеціалізованих вчених 
рад 

Ібатуллін І.І., 
Боярчук С.В., 
Барабаш О.І., 
директори НДІ, 
заст. деканів з 
наукової роботи 

Проведення науково-методичного 
семінару щодо особливостей  підготовки 
наукових та науково-педагогічних кадрів 
в університеті відповідно до нового 
законодавства 

ІІ квартал 
2016 року 

4.2.4 Посилити вимоги до конкурсного відбору аспірантів і 
докторантів, удосконалення системи оцінювання якості 
фахового та мовного рівня підготовки аспірантів і 
докторантів. 

Ібатуллін І.І., 
Барабаш О.І., 
директори НДІ, 
заст. деканів з 

До аспірантури приймати осіб, які мають 
середній бал по додатках до дипломів 
(бакалавра, спеціаліста, магістра) не 
менше 4,5 бала, а прохідний бал для 

Протягом 
2016 року 
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№ 
заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

Посилити співпрацю з установами НААН України 
стосовно підготовки аспірантів і докторантів 

наукової роботи, 
наукові керівники і 
консультанти   

зарахування - не менше 18 балів. 
Посилити відповідальність директорів 
інститутів, наукових керівників і 
консультантів на всіх етапах підготовки 
аспірантів і докторантів 
Активізація підготовки аспірантів і 
докторантів на базі установ НААН 
України в рамках договорів про співпрацю 

4.2.5 Підвищити якість інформаційного забезпечення 
дослідницьких процесів для аспірантів та докторантів 

Теплюк В.М., 
директори НДІ, 
заст.  деканів 
з наукової роботи,  
голова Ради 
аспірантів 

Покращення роботи електронного 
ресурсу - інформаційна група «Аспіранти 
НУБіП України» 

Протягом 
2016 року 

4.2.6 Розширити перелік актуальних тем кандидатських та 
докторських спеціальностей підготовки, ліцензованих в 
НУБіП України,  визначених МОН України 

Директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи  

Розмістити на сайті університету  
актуальні теми з підготовки 
кандидатських та докторських дисертацій 

Протягом  
2016 року 

4.2.7 Залучення коштів для наукових досліджень аспірантів і 
докторантів через систему грантів, благодійних фондів, 
державних і приватних організацій, установ та інших 
джерел 

Ткачук В.А., 
Отченашко В.В., 
голова Ради 
аспірантів, 
директори НДІ, 
заст. деканів з 
наукової роботи, 
наукові керівники і 
консультанти 

Збільшити на 5 %  частку аспірантів, 
підготовка яких здійснюється за кошти 
фізичних осіб та сторонніх організацій 

І квартал  
2016 року 
 

4.2.8 Забезпечити участь аспірантів і докторантів у системі 
міжнародного наукового обміну, за участю США, Японії 
та країн ЄС 
 

Ткачук  В.А., 
Барабаш О.І., 
Отченашко В.В., 
голова Ради 
аспірантів 

Забезпечити участь не менше  8 аспірантів 
і докторантів 

Протягом 
2016 року 

4.2.9. Запровадити стандарти якості (ISO 9001) в систему 
підготовки аспірантів і докторантів, підтримка 
інноваційних форм науково-дослідної діяльності молодих 
спеціалістів 

Барабаш О.І., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Розробка нових 6-ти PhD програм по 
наукових спеціальностях для підготовки 
здобувачів наукового ступеня доктора 
філософії 

І-ІІ квартал 
2016 р. 
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№ 
заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

4.2.10. Посилити наукову активність молодих вчених Кропивко В.С., 
Садварі Ю.Ю.,  
Галат М.В.  

Проведення низки науково-методичних 
заходів для молодих вчених, зустрічей з 
провідними зарубіжними, вітчизняними 
науковцями. Збільшення чисельності 
наукових публікацій молодих вчених 

Протягом 
2016 року 

4.2.11. Інформаційна підтримка щодо отримання іменних 
стипендій, дипломів, інших заохочень для молодих вчених 
та студентів-дослідників 

Галат М.В., 
голова Ради 
аспірантів,  
голова 
Студентського 
наукового клубу,  
Теплюк В.М. 

Оптимізація структури студентських 
наукових гуртків  університету 
Постійне інформування студентів та 
молодих вчених шляхом висвітлення 
інформації на веб-сторінці університету, 
через інформаційні можливості молодіж-
них громадських об’єднань університету 

Протягом 
2016 року 
 

Кропивко В.С., 
Садварі Ю.Ю., 
Галат М.В., 
голова Студентсь-
кого наукового клубу 

Участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних 
наук 2015-2016 н. р. 
 

Жовтень 2015 
–  березень 
2016 року 
 

Кропивко В.С., 
Садварі Ю.Ю., 
Галат М.В., 
голова Студентсь-
кого наукового клубу 

Участь у Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт з 
природничих, технічних та гуманітарних 
наук 2016-2017 н. р. 
 

Жовтень 2016 
– березень 
2017 року 
 

4.2.12 
 

Залучати студентів, аспірантів та молодих вчених до 
участі у міжнародних та вітчизняних наукових конкурсах, 
науково-дослідних роботах і проектах та інших науково-
технічних заходах 

Кропивко В.С., 
Садварі Ю.Ю., 
Галат М.В., 
Голова Ради аспі-
рантів, голова 
Студентського 
наукового клубу 

Участь у «Фестивалі студентської науки - 
2016» 

Травень 
2016 року 

4.2.13 Публікувати статті наукових і науково-педагогічних пра-
цівників англійською та іноземними мовами у міжнарод-
них, вітчизняних виданнях, які мають імпакт-фактор або 
індекс цитування та входять в наукометричні бази даних 
Scopus, Web of Science і наукових виданнях Університету 
 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю. 

Здійснення систематичного моніторингу 
міжнародних, вітчизняних видань, які ма-
ють імпакт-фактор або індекс цитування 
та входять в наукометричні бази Scopus, 
Web of Science з відповідних галузей наук 

Протягом  
2016 року  
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№ 
заходу Зміст заходу Відповідальна 

особа Спосіб виконання Термін 
виконання 

Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності 
4.3.2 Створити систему інформаційно-аналітичного 

забезпечення трансферу технологій на основі мережі 
існуючих та новостворених інноваційних підрозділів 
Університету 

Отченашко В.В., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Наповнення бази  науково-технічних 
розробок  Національної мережі трансферу 
технологій Академії технологічних наук 
України та Міністерства освіти і науки  

Протягом 
2016 року  

4.3.3. Удосконалити взаємозв'язки та взаємодію науково-
дослідних інститутів університету з бізнесом, суб'єктами 
господарювання для виявлення їхніх потреб у наукових 
розробках та впровадження у практику, збільшити 
реалізацію інвестиційно привабливих інноваційних 
проектів у НДГ Університету 

Отченашко В.В., 
Туринський В.М., 
директори НДГ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 
 

Встановлення  взаємозв'язків НДІ з 
бізнесом та суб'єктами господарювання,  
шляхом підписання не менше 2-х 
договорів щодо  реалізації інвестиційно 
привабливих інноваційних проектів  
 

Протягом 
2016 року  

4.3.4. Реалізація системи трансферу наукових технологій у 
виробничу діяльність суб'єктів аграрного підприємництва 
та НДГ 

Отченашко В.В., 
Туринський В.М. 

Співробітництво із суб'єктами аграрних 
підприємств стосовно трансферу іннова-
ційних розробок, ліцензій та договорів 

Протягом 
2016 року  

4.3.5 Розробити та реалізувати систему компенсації витрат 
на  наукові розробки та права інтелектуальної власності 
університету відокремленими підрозділами, забезпечити 
трансфер технологій та надходження фінансових ресурсів 
у бюджет вишу 

Отченашко В.В., 
Шостак В.М., 
Жук В.В., 
Малаховська Н.Ю., 
Павлюченко Т.І.   

Забезпечення системи стимулювання  та 
мотивації праці  наукових працівників у 
розробці та  виконанні регіональних 
інноваційних програм і проектів 
 

Протягом 
2016 року  

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ  
ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

5.1.1. Забезпечити оновлення матеріально-технічної бази 
навчального процесу, а саме продовжити: 
– мультимедійне оформлення лекційних аудиторій; 
– наповнення сучасним обладнанням, приладами та 
іншим необхідним забезпеченням навчальні лабораторії 

Кваша С.М., 
Ткачук В.А., 
Іщенко В.В.,  
директори ННІ, 
декани факультетів 

Визначити потребу, замовити обладнання 
та встановити його в лекційних аудиторіях 
та лабораторіях 

Протягом 
2016 року  

5.1.2. Провести реконструкцію СОТ «Академічний» відповідно 
до сучасних вимог та побажань працівників і студентів  

Іщенко В.В., 
Курило В.І., 
профком співробіт-
ників, профком 
студентів і 
аспірантів 

Господарським способом, спільними 
зусиллями ННІ та відокремлених 
підрозділів  

Поетапно 
щорічно 
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 Розширення асортименту та здешевлення харчування, 
відмовитись від послуг сторонніх організацій при 
виготовленні хлібобулочних і кондитерських виробів  
  

Ткачук В.А., 
Туринський В.М., 
Куделя І.П., 
Журавель М.П., 
Журавель В.П., 
служба закладів 
харчування 

Збільшення використання власної 
продукції навчально-дослідних 
господарств (за собівартістю) 

Постійно  

5.1.3.  Планове та ефективне проведення поточних ремонтів у 
навчальних корпусах і гуртожитках Університету 

Іщенко В.В. Гуртожитки №6 і №11 - аварійні ремонти 
покрівлі 
Гуртожитки №8, 9 в № 10 - аварійний 
ремонт місць загального користування  
Навчальний корпус №1 - аварійні ремонти 
ауд. №87 і 79 
Навчальний корпус №5 - аварійний ремонт 
місць загального користування 
Навчальний корпус №12 (блок «Б») - 
аварійний ремонт покрівлі 

Протягом  
2016 року  

Створити Центр енергозбереження 
 
 

Іщенко В.В., 
Козирський В.В., 
Радько І.П. 

Створити Центр енергозбереження 
 
 

І квартал  
2016 року 
 

Іщенко В.В., 
Козирський В.В., 
Радько І.П.  

Приступити до обладнання теплових 
пунктів автоматизованою системою 
управління подачі теплоносіїв (навчальні 
корпуси № 5, 7, 7а, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 
гуртожитки № 2, 3, 4, 5, 7) 

Протягом  
2016 року  
 

Іщенко В.В. Заміна дерев’яних вікон на металопласт-
тикові у гуртожитках і корпусах 

Протягом  
2016 року  

5.1.4. 

Реалізація Програми енергозбереження  
(в утеплених приміщеннях) 

Іщенко В.В. Модернізувати зовнішні мережі подачі 
теплоносія і холодної води 

Протягом  
2016 року 

Заміна газового обладнання та встановлення 
сигналізаторів 

Іщенко В.В., 
Басан Б.І. 

Заміна газових плит, встановлення газових 
сигналізаторів 
Заміна електричних плит у гуртожитках  

Протягом  
2016 року 

5.1.5.  

Заміна електрообладнання  Іщенко В.В. Гуртожитки №1 і № 2 - аварійні роботи з 
ремонту внутрішніх електромереж 

Протягом  
2016 року 
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Благоустрій зон відпочинку біля навчальних корпусів і 
гуртожитків 

Іщенко В.В. 
 
Іщенко В.В., 
Лакида П.І. 

Реконструювати зони відпочинку за 
гуртожитком № 2 
Висадити по території Університету 1000 
кущів троянд; озеленення Алеї Слави 

Протягом  
2016 року 

 

Відновлення навчального корпусу № 3 Іщенко В.В. Капітальний ремонт корпусу після 
пожежі. Утеплення фасадів і зовнішні 
оздоблювальні роботи 

Протягом  
2016 року 

Провести заміну вікон в студентському гуртожитку 
Бобровицького коледжу економіки і менеджменту за 
рахунок концентрації організаційних, фінансових, 
людських зусиль всього колективу 

Гордієнко О.В. 
 
 
 

Організація роботи щодо заміни вікон 
 
 
 

Протягом  
2016 року 

Удосконалити навчально-методичне забезпечення у 
коледжах шляхом  створення комп’ютерного класу та 
оновлення існуючих 
 

Кропивко В.С., 
Гордієнко О.В., 
Альохін В.І., 
Садварі Ю.Ю. 

Придбати мультимедійне обладнання 
(проектори та екрани) для аудиторій та 
комп’ютери 
 

Протягом  
2016 року 

Оновити матеріально-технічну базу навчальних 
лабораторій у Боярському та Мукачівському коледжах  

Кропивко С.В., 
Садварі Ю.Ю. 

Залучення благодійних коштів організацій 
та фізичних осіб 

Протягом  
2016 року 

Провести реконструкцію нежитлових приміщень 
спортивного залу під електропаливну у Бережанському 
агротехнічному інституті  

Павліський В.М. 
 
 

 
 
 

Протягом  
2016 року 

5.1.6. 

З метою збереження кращих традицій та популяризації 
начального закладу відновити роботу музею 
Мукачівського аграрного коледжу 

Садварі Ю.Ю. Поновити музей новими експонатами 
 

Протягом  
2016 року 

Провести реконструкцію навчальних корпусів під житло 
для працівників Боярського коледжу екології та природ-
них ресурсів і Немішаївського агротехнічного коледжу  

Кропивко В.С., 
Альохін В.І. 
 

Розробка АПЗ та замовити проект 
 
 

Протягом  
2016 року  
 

5.1.7. 

Здійснити будівництво теплиць легкого типу у 
Бережанському агротехнічному інституті 
 

Павліський В.М. Проведення планування, відведення місця 
під будівництво, залучення благодійних 
коштів організацій та фізичних осіб 

І-ІІ квартал 
2016 року  

5.1.8.  Проведення ремонтів у ВП НУБіП України: 
- Боярський коледж екології і природних ресурсів -  

здійснити планове та ефективне проведення 
поточних ремонтів у навчальних корпусах  

 
Кропивко В.С. 
 

 
Ремонт систем тепло- і водозабезпечення 
 

 
Протягом  
2016 року 
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- Бережанський агротехнічний інститут: 
- реалізовувати Програму енергозбереження  
  (в утеплених приміщеннях)  

Павліський В.М. Заміна теплових мереж головного корпусу ІІІ квартал 
2016 року  

- провести роботи по вогнезахисту дерев’яних 
конструкцій дахів  

Павліський В.М. Головний корпус, лабораторний корпус  
№ 1, гуртожиток №4,   
корпус агроінженерного факультету 

Протягом  
2016 року 

- влаштувати пожежну сигналізацію  Павліський В.М. Гуртожиток №3, гуртожиток №4,  
лабораторний корпус №1 

Протягом  
2016 року 

- оновити матеріально-технічну базу навчальних 
лабораторій агроінженерного факультету  

Павліський В.М. Лабораторія ТО, лабораторія біотехноло-
гій, розсадник декоративних рослин 

Протягом  
2016 року 

- провести оновлення фасадів  Павліський В.М. Головний корпус, гуртожиток №3 
 

Протягом  
2016 року 

- розпочати розробку технічної документації для 
будівництва будинку для викладачів Немішаївсь-
кого агротехнічного коледжу і НУБіП України  

Іщенко В.В., 
Альохін В.І. 

Розробка технічної документації Протягом  
2016 року 

- сприяти проведенню технічного переоснащення 
комунікаційних систем Немішаївського 
агротехнічного коледжу та в ремонті дахів 
історичних корпусів № 3 і № 9 коледжу  

Альохін В.І. Переоснащення комунікаційних систем 
Немішаївського агротехнічного коледжу і 
ремонт дахів корпусів № 3 і № 9 

Протягом  
2016 року 

 

- поліпшення матеріально-технічної бази навчально-
виробничих лабораторій рослинництва і 
тваринництва ВП НУБіП України 

Ткачук В.А., 
директори ВП 
НУБіП України  

Придбання сучасної техніки для навчаль-
но-виробничих лабораторій рослинництва 
і тваринництва ВП НУБіП України 

Протягом  
2016 року 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 
Розробити та затвердити програму морально-
патріотичного виховання студентів  

Кваша С.М., 
Коваленко В.П. 

Розробити та затвердити програму 
морально-патріотичного виховання 
студентів на 5 років 

Протягом  
2016 року  

6.1.1. 

Організувати та провести заходи «День НУБіП України» у 
останню п’ятницю травня  

Кваша С.М., 
Ткачук В.М., 
директори і декани  
 

Організація та проведення свята із 
залученням студентів, аспірантів та НПП 

Травень  
2016 року  

6.1.3. Продовжити вшанування пам’яті видатних вчених та 
науковців університету, відновити функціонування Дошки 
пошани, у т. ч. електронної 

Ткачук В.А., 
Отченашко В.В., 
Михайліченко М.В., 
Барановська О.Д. 

Висвітлення інформації про їх здобутки в 
медіа, публікації статей у профільних 
журналах, встановлення меморіальних 
дощок 

Протягом 
2016 року  
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6.1.5 Продовжити роботу над створенням Асоціації 
випускників Університету та сприяти формуванню єдиної 
електронної бази даних про випускників, у т.ч. іноземних 
громадян  

Ібатуллін І.І., 
Кваша С.М., 
Ткачук В.А. 

Підготовка та подача даних відповідно до 
особового листка випускника  

Протягом 
2016 року 

6.1.6 Розробити та ввести в дію Положення про проведення 
щорічного випробування першокурсників за IQ тестами  
Розробити порядок проведення конкурсу наукових 
студентських робіт з дисциплін фахової підготовки 

Кваша С.М., 
 
Отченашко В.В. 

Затвердження положення  
 
Затвердження порядку  

Протягом 
2016 року 

6.1.7 
 

Оновити логотипи і виготовити набори сувенірної 
продукції та атрибутики університету, ННІ, факультетів та 
ВП НУБіП України  

Ткачук В.А. Підготовка буклетів, проспектів та іншої 
продукції  

Протягом 
2016 року 

Курило В.І., 
Бевз В.В., 
директори ННІ, 
декани факультетів, 
директори ВП 
НУБіП України 
 

Вжити оперативні заходи щодо 
недопущення нестатутних відносин,  
зловживання службовим становищем 
співробітниками, науково-педагогічними 
працівниками та керівниками всіх 
підрозділів університету 
 

Протягом 
2016 року  
 
 
 
 
 

6.1.8. Організувати заходи щодо дотримання нормативно-
правових актів з протидії і запобігання корупції та 
недопущення нестатутних відносин в університетському 
середовищі 

Кваша С.М., 
директори ННІ, 
декани факультетів,  
соціологічна група 
 
 
 

Проводити анонімні анкетування «Чи 
задоволений я навчанням в університеті», 
соціологічні опитування «Викладач очима 
студентів», комплексні тестування знань 
студентів. Результати заслуховувати на 
засіданнях ректоратів, Вчених радах 
університету, ННІ  та факультетів 
Забезпечити функціонування університет-
ської «Гарячої телефонної лінії», на фа- 
культетах «Скриньки довіри», «Телефону 
довіри», електронної «Пошти студентської 
довіри» 
 

Протягом 
2016 року 

Започаткувати та розробити заходи по вшануванню 
видатних людей Бережанщини та інституту 

Павліський В.М. Конференції, круглі столи, концерти Протягом 
2016 року 

6.1.9. 

Започаткувати захід «День Коледжу» у 1-й четвер жовтня 
у Боярському коледжі екології і природних ресурсів  

Кропивко В.С. 
 

Організація та проведення свята із 
залученням студентів та ПП 

Жовтень  
2016 року  
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Започаткувати захід «Вшанування полеглих студентів на 
Майдані незалежності та в зоні АТО» у Бережанському 
агротехнічному інституті  

Павліський В.М. Панахида, покладання квітів, круглий стіл Лютий - 
травень 2016 
року 

 

Започаткувати вшанування пам’яті ветеранів закладів, 
відновити функціонування Дошки пошани, у т.ч. 
електронної, у Боярському коледжі екології і природних 
ресурсів та Бережанському агротехнічному інституті 

Кропивко В.С. 
Павіліський В.М. 

Висвітлення інформації про їх здобутки 
 

Протягом 
2016 року 

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ 

7.1.3. 

Проведення конкурсного відбору на посади науково-
педагогічних працівників Університету  
Ректорату, директорам ННІ і деканам факультетів 
регулярно звітувати в колективах, проводити зустрічі у 
відокремлених підрозділах тощо 
Посилити роль вчених рад факультетів ННІ, колективів 
кафедр. Додатково доповнити їм повноваження щодо 
кадрових і  фінансових питань, навчальної і науково-
інноваційної діяльності 

Ібатуллін І.І., 
Михайліченко М.В., 
Кваша С.М., 
декани факультетів, 
директори ННІ 

Відповідно до Закону України  «Про вищу 
освіту» прийняти нову редакцію Порядку 
проведення конкурсу на заміщення посад 
науково-педагогічних працівників НУБіП 
України  
 

Протягом 
2016 року 

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 
8.1.1.  Наповнення коштами спеціального фонду (збільшення 

числа іноземних студентів, надання комерційних послуг 
тощо) 
 

Ібатуллін І.І., 
Кваша С.М.,  
Ткачук В.А.,  
Дробот Н.М., 
декани факультетів, 
директори ННІ, 
керівники підроз-
ділів, що надають 
платні послуги 

Перегляд вартості платних освітніх та 
інших послуг, що надаються структур-
ними підрозділами НУБіП України, 
відповідно до зміни тарифів комунальних 
послуг, змін  заробітної плати та рівня 
інфляції, запровадження нових платних 
послуг відповідно до законодавства.   
Розміщення реклами в Інтернет ресурсах 
щодо надання платних послуг 

Протягом 
2015-2016 рр. 

8.1.2.  Удосконалити ведення планування, бюджетування та 
контролю за виконанням плану 
 
 

Ібатуллін І.І., 
Ткачук В.А.,  
Дробот Н.М., 
Кондрицька Т.П.  

Використання програмного забезпечення 
«Деканат», розробка програмного забезпе-
чення ведення планування за напрямами 
використання, кодами класифікатору ДК-
2010 та з урахуванням бюджетів 
структурних підрозділів  

Протягом 
2015-2016 рр. 
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 Удосконалити діяльність відокремлених підрозділів 
Університету 

Ібатуллін І.І., 
Ткачук В.А.,  
Дробот Н.М., 
Кондрицька Т.П., 
директори ВП 
НУБіП України   

Забезпечити беззбитковість та 
прибутковість НДГ, новий економічний 
механізм їх діяльності, оптимізація 
штатних розписів НДГ 

 

8.1.4.  Впровадити інвестиційні проекти Університету у 
взаємовигідних і перспективних науково-технологічних 
формах і напрямах 

Ібатуллін І.І., 
Кваша С.М., 
Іщенко В.В., 
Курило В.І., 
Ткачук В.А. 

Пошук потенційних інвесторів та ведення 
переговорів щодо взаємовигідних умов 
співпраці 

Протягом  
2016 року 

8.1.6. Здійснення громадського контролю (вчена рада, 
профспілки, студентське самоврядування) за 
ефективністю розподілу та якістю виконання всіх статей 
кошторису Університету 

Ткачук В.А.,  
Дробот Н.М., 
Кондрицька Т.П., 
директори ВП 
НУБіП України   
 

Оприлюднення фінансового плану 
(кошторису) та надання звіту про 
виконання бюджету університету  

Щоквартально, 
щорічно  

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 
9.1.2. Отримання протягом року бюджетних призначень 

спеціального фонду державного бюджету в розмірі, що 
становить до 50 % обсягу бюджетних призначень, 
передбачених у загальному фонді для проведення 
науково-дослідних робіт 

Директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Забезпечити збільшення залучення коштів 
до спеціального фонду не менше ніж 50 % 
обсягу бюджетних призначень за рахунок 
проведення науково-дослідних робіт та 
надання наукових послуг 

Протягом  
2016 року 

9.1.3. Організувати на базі університету проведення протягом 
року не менше трьох – п’яти знакових міжнародних і 
Всеукраїнських наукових конференцій з відповідною їх 
реєстрацією 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Внести в перелік МОН України пропозиції 
щодо проведення 5 і більше  конференцій 
на базі університету у 2016 рік 

Протягом  
2016 року  

9.1.4. Інтенсифікувати публікації вчених та проводити їх 
постійний  моніторинг  у фахових виданнях, які входять 
до міжнародних наукометричних баз даних – Web of 
Science, SCOPUS та інших, а також  університетських 
видань, що входять до переліку фахових видань, затверд-
жених МОН України, у т.ч. фахових наукових журналів 
 

Отченашко В.В., 
Шевченко Н.Ю., 
директори НДІ, 
заступники деканів 
з наукової роботи 

Посилити роботу щодо внесення  нових 
збірників наукових праць та журналів до 
переліку фахових видань, затверджених 
МОН  України 

Протягом  
2016 року  
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