
1 

ПРОЕКТ 
 

НАЦІОНАЛЬНИЙ УНІВЕРСИТЕТ БІОРЕСУРСІВ І ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ УКРАЇНИ 

 

 

СХВАЛЕНО 

Вченою радою НУБіП України 

«_____» ______________ 2018 р. 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
 

Ректор, доктор педагогічних наук, професор 

__________________________ С. Ніколаєнко 

«______»___________________ 2018 р. 

 

 

 

 

ПРОГРАМА РОЗВИТКУ УНІВЕРСИТЕТУ  

«ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА - 2020» 
 

ЗАХОДИ РЕАЛІЗАЦІЇ НА 2019 РІК 
 

 

Київ-2018 

  



2 

 

№ 

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 Популяризувати Університет за 

кордоном через збільшення обсягів 

англомовної он-лайн та друкованої 

інформації 

Ткачук В.А., 

Лабенко О.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Наповнення і супровід англомовної версії сайту 

Університету. 

Створення і розповсюдження англомовних інформаційних 

буклетів про Університет. 

Презентація НУБіП України під час участі НПП і 

студентів у міжнародних наукових та освітніх заходах за 

кордоном. 

Розповсюдження відеоматеріалів про Університет через 

студентів та НПП, учасників міжнародних програм, 

контактерів та партнерів із залучення іноземних студентів. 

Представлення Університету в світових рейтингах 

університетів, а саме: The Times Higher Education, Green 

metrics, Multirank 

Протягом  

2019 року 

1.1.2 Продовжити співпрацю НУБіП 

України за програмами 

ERASMUS+, TEMPUS, FEP, 

MEVLANA, Fulbright, WIRA, 

Borlaug, MASHAV тощо 

Ткачук В.А., 

Лабенко О.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Підписання угод із новими партнерами (Університет 

Вермінсько-Мазурський, м. Ольштин (Польща), Універси-

тет м. Новий Сад (Сербія), Університет прикладних наук 

Гейсінхейм (Німеччина) тощо) та доведення кількості 

угод за програмою Еразмус+ та інших програмах 

кредитної мобільності до 40 на рік.  

Проведення роботи з підготовки НПП та студентів для 

участі у відборах для проходження стажування.  

Організаційний та адміністративний супровід участі 

студентів та НПП у програмах обмінів та кредитної 

мобільності. 

Розширення співпраці Університету з Великою Хартією 

університетів, Європейською асоціацією університетів, 

Європейською асоціацією університетів наук про життя, 

іншими галузевими асоціаціями, американською 

асоціацією Ленд Гранд університетів тощо 

Протягом  

2019 року 

відповідно до 

міжнародних угод 
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1.1.3 Наповнити курси інтенсивного 

вивчення іноземних мов новими 

методиками та новітніми засобами 

навчання 

Лабенко О.М., 

Шинкарук В.Д.,  

Арістова Н.О.,  

Малихін О.В.,  

Грабовська І.В., 

Амеліна С.М. 

Впровадження нових методик викладання іноземних мов Протягом  

2019 року 

1.1.4 Супровід участі студентів та НПП у 

міжнародних освітніх програмах 

Лабенко О.М., 

керівники міжна-

родних програм на 

факультетах та ННІ 

Надавати інформаційний, організаційний та 

адміністративний супровід студентам та НПП, які 

виїжджають за кордон для участі у науково-освітніх 

заходах і програмою мобільності. 

Організація роботи курсів інтенсивного вивчення 

іноземних мов 

Протягом  

2019 року 

1.1.5 Активізація роботи підготовчого 

відділення для іноземців 

Лабенко О.М., 

Афанасенко В.Ю. 

Довести до 50 осіб кількість слухачів підготовчого 

відділення для іноземних студентів 

До 01.11.2019 р. 

1.1.6 Організувати набір на навчання в 

НУБіП України іноземних громадян 

Лабенко О.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Збільшити контингент іноземних студентів не менше як 

на 75 осіб по відношенню до 2018 року. 

Популяризація Університету шляхом інформування 

посольств, контрактерів, виготовлення рекламної 

продукції. Пошук та підписання договорів з новими 

контрактерами 

Протягом 

2019 року 

1.1.7 Провести рекламні заходи щодо 

популяризації можливості навчання 

в НУБіП України іноземних 

студентів 

Лабенко О.М., 

керівники 

міжнародних програм 

на факультетах 

Наповнення сайту актуальною інформацією англійською 

мовою, участь у виставках та промоутерських поїздках 

країнами – потенційними донорами абітурієнтів. 

Оновлення рекламних буклетів та публікація рекламної 

інформації у журналі Higher Education in Ukraine та інших 

виданнях. Оновлення інформації для іноземних 

абітурієнтів на інтернет-ресурсах 

Протягом 

2019 року 

Мета 1.2. Активізація міжнародної діяльності з визнання та видачі подвійних дипломів 

1.2.1 Робота з МОН України, МЗС 

України, представництвами інших 

держав, партнерськими вузами 

тощо з питань розширення кількості 

навчальних програм з видачею 

подвійних дипломів 

Лабенко О.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Пошук нових партнерів, розробка нових магістерських 

програм 

Протягом  

2019 року 
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1.2.2 Формувати спільні програми з 

університетами-партнерами щодо 

навчання за програмою видачі 

подвійних дипломів 

Лабенко О.М., 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Розробка і запровадження програм подвійних дипломів на 

кожному факультеті, ННІ. Розширення кількості 

учасників існуючих програм подвійних дипломів. 

Залучення іноземних професорів до викладання на 

факультетах.  

Підготовка навчально-методичних матеріалів 

Протягом  

2019 року 

1.2.3 Продовжити співпрацю з 

університетами-членами країн 

Вишеградської четвірки (V4) щодо 

навчання студентів, стажування 

викладачів та реалізацію наукових 

програм 

Лабенко О.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Підписання нових та продовження діючих угод про 

співпрацю з університетами-членами країн Вишеградської 

четвірки 

Протягом  

2019 року 

1.2.4 Робота над удосконаленням 

методичної бази міжнародного 

співробітництва 

Ткачук В.А., 

Лабенко О.М. 

Розповсюдження інформаційних матеріалів щодо участі 

НПП та студентів у грантових програмах та програмах 

мобільності на сайті Університету українською та 

англійською мовами. 

Розширити перелік курсів з англомовним забезпеченням, 

у т.ч. з використанням платформи дистанційного навчання 

MOODLE 

Протягом  

2019 року 

Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання 

1.3.1 Збільшити кількість науково-

педагогічних працівників, які 

допущені до викладання дисциплін 

іноземною мовою 

Кваша С.М.,  

завідувачі кафедр 

іноземних мов, 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Інтенсивне вивчення іноземних мов НПП Університету. 

Атестація НПП комісією з допуску до проведення занять 

іноземною мовою. 

Провести безкоштовно на базі ННІ післядипломної освіти 

інтенсивний курс вивчення іноземної мови для 200 НПП у 

два етапи (перший - весняний семестр - 3 місяці; другий 

осінній – 3 місяці) 

Протягом  

2019 року 

Популяризувати Університет 

всередині країни через збільшення 

частки викладання англомовних 

дисциплін студентам 

Директори ННІ, 

декани факультетів 

Розширення кількості дисциплін на кожній кафедрі для 

кожного курсу і спеціальності, що викладаються 

англійською мовою. 

Стажування НПП Університету за кордоном. 

Підвищення кваліфікації з мовних компетенцій. 

Викладання циклів лекцій основних професорів у рамках 

процесу переакредитації програми AGRIMBA ICA, МВА 

Протягом  

2019 року 
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1.3.2 Поліпшити методи мотивації праці 

для НПП, що викладають 

іноземною мовою 

Лабенко О.М. Залучення додаткових джерел фінансування за рахунок 

надходжень коштів від навчання іноземних студентів 

тощо 

Протягом  

2019 року 

Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація 

1.4.1 Участь у проектах  програми ЄС з 

наукової мобільності, досліджень та 

інновацій «Horizon - 2020», COST, 

NATO, МАГАТЕ, Жан Моне та ін. 

Лабенко О.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Подання заявок на участь у грантах та стипендійних 

програмах як самостійно, так і спільно з університетами-

партнерами (не менше 5 заявок від факультету, ННІ). 

Пошук нових партнерів з метою реалізації спільних 

проектів та програм 

Протягом 

2019 року 

1.4.2 Провести літні та зимові школи з 

актуальних напрямів  

Директори ННІ, 

декани факультетів, 

керівники міжна-

родних програм на 

факультетах та ННІ 

Проведення організаційної роботи, розробка програм 

літніх та зимових шкіл з актуальних напрямів, 

інформаційний супровід, видача учасникам відповідних 

сертифікатів. 

Проведення спільно з університетом Штату Пенсильванія 

навчального курсу з якості та безпеки харчової продукції 

та видача сертифікатів університету Штату Пенсильванія 

Протягом 

2019 року 

 

 

Червень  

2019 р. 

1.4.3 Виконати умови Угод з ЗВО – 

партнерами щодо публікації 

наукових статей 

Отченашко В.В., 

Лабенко О.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Відповідно до умов Угод про співпрацю з ЗВО-

партнерами в частині спільних та взаємних публікацій 

статей і результатів досліджень (у т.ч. спільних) в 

наукових виданнях один одного. 

Розширення мережі спільних наукових видань з 

цитуванням у наукометричних базах даних Scopus and 

Web of Science. 

Спрямувати 600 тис.грн з інших джерел на компенсацію 

витрат на публікації статей в базах даних Scopus, MOS 

Протягом 

2019 року 

1.4.4 Участь науковців у міжнародних 

програмах, проектах наукового 

обміну, конференціях, симпозіумах 

тощо 

Лабенко О.М., 

Отченашко В.В., 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Адміністративний та організаційний супровід участі НПП 

у міжнародних програмах. Подання заявок на участь у 

міжнародних проектах та отримання грантів. 

Забезпечення, у тому числі за рахунок грантів і коштів 

спеціального фонду, міжнародне стажування 30 НПП. 

Організація проведення майстер класів з інноваційних 

методик викладання дисциплін із залучення іноземних 

експертів (Project based learning, Case studies, Group based 

learning etc) 

Протягом 

2019 року 
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1.4.5 Розширити бази практичного 

навчання за кордоном та 

міжнародних стажувань 

Ткачук В.А., 

Лабенко О.М.,  

директори ННІ,  

декани факультетів 

Направлення не менше 1000 студентів за кордон. Пошук 

нових іноземних партнерів та баз практик.  

Удосконалення навчально-методичного забезпечення 

проходження практики за кордоном 

Протягом 

2019 року 

До  

01.03.2019 р. 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ,  

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ 

Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу 

2.1.1 Оновити форми і методи підготовки 

фахівців шляхом посилення впливу 

результатів наукових досліджень на 

якість освітнього процесу  

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

Кліх Л.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Результати наукових досліджень НПП і студентів 

використовувати при складанні робочих програм 

навчальних дисциплін і під час їх викладання 

Протягом 

2019 року 

2.1.2 На виконання статті 7 Закону Украї-

ни «Про вищу освіту» провести 

акредитацію освітньо-професійних 

програм підготовки фахівців ОС 

«Бакалавр» (скороченого терміну 

навчання) та освітньо-професійних і 

освітньо-наукових програм ОС 

«Магістр», ОКР «Молодший спеціа-

ліст» та ліцензування нових 

спеціальностей  

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

Єресько О.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

директори ВП НУБіП 

України, проектні 

групи  

Підготувати акредитаційні та ліцензійні справи, 

забезпечити успішне проходження акредитаційної та 

ліцензійної експертиз та отримати сертифікати про 

акредитацію освітніх програм та ліцензію для ОС 

«Бакалавр» (скорочений термін навчання) та ОС 

«Магістр» для усіх спеціальностей та ОКР «Молодших 

спеціаліст» 

 

  

До  

1.04.2019 р. 

2.1.3 Забезпечити подальший розвиток 

дистанційного навчання  

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

Кліх Л.В., 

Єресько О.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Продовжити практику наповнення, оновлення й атестації 

електронних навчальних курсів дисциплін, розміщених на 

навчально-інформаційному порталі Університету, відповідно 

до вимог «Положення про електронне освітнє середовище 

НУБіП України», з обов’язковим їх використанням в 

освітньому процесі.  

Розмістити актуальні версії робочих програм дисциплін на 

сайтах кафедр; забезпечити вільний доступ студентів до 

електронних версій підручників і навчальних посібників; 

започаткувати під час викладання лекцій використання 

відеозаписів та проведення відео-контролю 

Протягом 

2019 року 



7 

№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

2.1.4 Посилити вимоги до 

якості випускних бакалаврських та 

магістерських робіт  

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

Кліх Л.В., 

Колеснікова О.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Забезпечити виконання вимог положень про підготовку 

випускних бакалаврських і магістерських робіт. 

Продовжити практику проведення постерних презентацій, 

перевірки магістерських робіт на наявність запозичень із 

використанням системи «Антиплагіат», розміщення їх в 

інституційному репозиторії та уникнення дублювання 

тематик випускних робіт 

Протягом 

2019 року 

2.1.5 Підвищити якість практичної 

підготовки фахівців за всіма 

спеціальностями  

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

Бачинський О.В., 

Туринський В.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

директори НДГ 

Оновлення матеріально-технічного та навчально-

методичного наповнення навчальних лабораторій.  

Використання сучасних технологій у навчальних 

лабораторіях НДГ Університету. 

Оновлення матеріально-технічних баз кафедр за рахунок 

співпраці з бізнесом. 

Створити у ВП НУБіП України студентські виробничі 

групи для супроводу повних циклів виробництва 

продукції рослинництва від посіву до реалізації 

Протягом 

2019 року 

 

 

 

 

 

2.1.6 Продовжити вдосконалення методів 

та форм самостійної роботи 

студентів 

 

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

Кліх Л.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Забезпечити студентів необхідною кількістю сучасної 

навчальної літератури, у т. ч. в електронній формі, ширше 

використовувати дистанційну форму навчання на базі 

платформи «Elearn» 

Протягом 

2019 року 

2.1.7 Активізувати роботу курсів 

іноземних мов для студентів  

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

Шинкарук В.Д., 

завідувачі кафедр 

іноземних мов 

Організувати курси іноземних мов і забезпечити  

досягнення студентами рівня володіння іноземною мовою 

не нижче рівня В1 для підвищення їх іншомовних 

компетентностей 

Протягом 

2019 року 

2.1.8 Забезпечити постійний моніторинг 

якості освітнього процесу в 

Університеті,  регіональних 

закладах вищої освіти, 

міжкафедральних навчальних 

лабораторіях  

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

Єресько О.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

директори 

регіональних ЗВО 

Забезпечити проведення ректорського, директорського та 

деканського контролю знань студентів з використанням 

сучасних комп’ютерних технологій. 

Регулярно проводити анкетування студентів, у т. ч. у 

регіональних ЗВО, з питань якості освітнього процесу  

Протягом 

2019 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

2.1.9 Формування бази провідних 

роботодавців та налагодження 

ефективної співпраці із 

стратегічними партнерами 

Університету 

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Продовжити формування бази стратегічних партнерів – 

підприємств і організацій, лідерів відповідних галузей та 

підписання з ними двосторонніх довготермінових угод про 

співпрацю з підготовки та підвищення якості навчальних 

планів, інформаційно-методичного забезпечення, практич-

ного навчання студентів, поліпшення матеріально-технічної 

бази Університету 

Протягом 

2019 року 

2.1.10 Забезпечити успішну участь 

студентів Університету та 

відокремлених підрозділів у І-му та 

ІІ-му етапах Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 2018-2019 

н.р.  

Кваша С.М., 

Зазимко О.В.,  

Кліх Л.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

директори ВП НУБіП 

України  

Забезпечити успішне проведення І етапу  та підготовку не 

менше 30 переможців і призерів ІІ етапу Всеукраїнської 

студентської олімпіади у 2018-2019 н.р. 

Лютий-травень  

2019 року  

2.1.11 Відповідно до статті 16 Закону 

України «Про вищу освіту» 

проводити щорічне оцінювання 

науково-педагогічних і 

педагогічних працівників 

Університету  

Кваша С.М., 

Зазимко О.В. 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр, 

директори ВП НУБіП 

України 

Забезпечити щорічне проведення оцінювання якості 

роботи науково-педагогічних працівників базового 

закладу Університету і педагогічних працівників 

регіональних ЗВО шляхом проведення анкетування, 

рейтингової оцінки діяльності НПП, атестації 

педагогічних працівників тощо 

Протягом 

2019 року 

2.1.12 Забезпечити якісну підготовку 

фахівців набору 2019 року за новим 

Переліком спеціальностей освітніх 

ступенів бакалавра та магістра 

згідно з вимогами нового покоління 

стандартів вищої освіти 

 

Єресько О.В., 

директори ВП НУБіП 

України 

Проведення якісної підготовки фахівців, що базується на 

компетентнісному підході з урахуванням необхідності 

посилення технологічної, економічної та іншомовної 

підготовки студентів. 

Активізація підвищення кваліфікації НПП згідно з 

положенням «Про підвищення кваліфікації НПП НУБіП 

України у провідних підприємствах, організаціях, установах 

та навчальних закладах України». 

Забезпечення якісної підготовки бакалаврських та 

магістерських робіт згідно з затвердженими положеннями. 

Забезпечення якісної підготовки випускних робіт, 

забезпечення участі у тестуванні, організувати проведення 

анкетування за тестами «Готуємось до ЗНО», «Мої освітні 

запити» 

Протягом 

2019 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

2.1.13 Підготувати і розмістити на 

навчально-інформаційних порталах 

інститутів та коледжів електронні 

навчальні курси всіх дисциплін з 

обов'язковим розміщенням 

повнотекстових варіантів лекцій та 

презентацій до них українською 

мовою 

Єресько О.В., 

директори ВП НУБіП 

України 

Моніторинг інформаційного наповнення платформи 

Moodle. 

Оновлення електронних навчальних курсів дисциплін 

 

Протягом 

2019 року 

2.1.14 Провести атестацію та підвищення 

кваліфікації педагогічних і керівних 

кадрів коледжів - ВП НУБіП 

України 

Кваша С.М., 

Єресько О.В., 

директори ВП НУБіП 

України 

Організувати проведення атестації педагогічних 

працівників та підготувати пакет відповідних документів 

після її закінчення 

Протягом 

2019 року 

2.1.15 Забезпечити якісну підготовку слу-

хачів консультаційно-підготовчих 

курсів набору 2018-2019 н.р. з 

загально-освітніх предметів до здачі 

ЗНО 

Багацька О.М., 

викладачі 

Залучення слухачів на консультаційно-підготовчі курси, 

організація якісного навчання слухачів, підготовка 

методичних матеріалів у друкованій та електронній 

формах 

Протягом 

2019 року 

2.1.16 Проводити профорієнтаційну 

роботу для вступників 

 

Кваша С.М., 

Ржевський Г.М., 

Мотринчук Д.Й.,  

декани факультетів, 

директори ННІ, 

приймальна комісія 

Презентація університету на масових заходах міського, 

районного, обласного рівнів, у школах, ліцеях, коледжах 

тощо. Участь в освітніх форумах «Успішний 11-класник», 

«Я в курсі», IBS education та інших. 

Розробка інформаційно-рекламної продукції про 

Університет.  

Презентація Університету на освітніх виставках «Сучасні 

заклади освіти, Інноватика в сучасній освіті», «Освіта і 

кар’єра. Освіта в Україні. Освіта за кордоном» та інших. 

Продовжити практику проведення Дня відкритих дверей 

та гостинності в Університеті. 

Відкриття в обласних та районних центрах наукових 

шкіл/гуртків 

Протягом 

2019 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

Мета 2.2. Розвиток магістратури 

2.2.1 Підвищити якість підготовки 

студентів магістратури освітньо-

наукової програми  

Кваша С.М., 

Зазимко О.В., 

Отченашко В.В., 

Колеснікова О.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ, 

завідувачі випускових 

кафедр 

Забезпечити для студентів магістратури освітньо-наукової 

програми підготовки участь: у виконанні наукових тем 

випускових кафедр; у виступах на наукових 

конференціях, семінарах, постерних презентаціях; 

публікаціях результатів досліджень; підготовці 

авторефератів магістерських робіт 

До  

31.06.2019 р. 

2.2.2 Підвищення якості підготовки та 

захисту магістерських робіт 

Декани факультетів, 

директори ННІ, 

завідувачі випускових 

кафедр, 

Колеснікова О.М. 

 

Оновлення тематики магістерських робіт згідно нової 

структури та затвердження тем і керівників випускних 

робіт студентів 2019 року вступу наказами 

факультетів/ННІ. 

Наповнення бази темами магістерських робіт. 

Недопущення дублювання тем та уникнення плагіату. 

Проведення загальноуніверситетської конференції для 

студентів магістратури 2-го р.н. із представленням 

результатів досліджень у вигляді постерних презентацій. 

Перевірка магістерських робіт на дотримання норм ЗУ 

«Про освіту» ст.42 «Академічна доброчесність» з 

використанням програми «StrikePlagiarism». 

Здійснення систематичних перевірок проведення ЕКів, 

екзаменаційних сесій та організації освітнього процесу 

студентів магістратури  

До 

30.11.2019 р. 

 

 

 

 

Протягом  

2019 р. 

 

Жовтень  

2019 р. 

2.2.3 Проведення атестації студентів 

магістратури  

Кваша С.М., 

Колеснікова О.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ  

Згідно Вимог атестації студентів магістратури Протягом 

2019 року 

2.2.4 Наповнення сторінки магістра на 

сайті Університету студентами 

магістратури 

Декани факультетів, 

директори ННІ, 

Колеснікова О.М.  

Організувати наповнення сторінки магістра на сайті 

Університету, портфоліо студентів магістратури 

Протягом 

2019 року 

2.2.5 Розширити перелік дисциплін, 

викладання яких здійснюється 

іноземною мовою  

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Організувати підготовку науково-педагогічних пра-

цівників зі знаннями іноземної мови, атестувати їх,  розро-

бити навчально-методичні матеріали іноземною мовою 

Лютий, вересень 

2019 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

2.2.6 Започаткування англомовних 

магістерських програм  

Кваша С.М., 

Лакида П.І., 

Свинчук В.А., 

Лещенко О.Ю., 

завідувачі випускових 

кафедр 

Розроблення англомовної магістерської освітньо-

професійної програми спеціальності «Лісове 

господарство» 

Протягом 

2019 року 

2.2.7 Впровадження елементів дуальної 

освіти 

Кваша С.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

Організувати пілотний проект із навчання з елементами 

дуальної освіти та розробити відповідне положення для 

студентів магістратури  

Протягом 

2019 року 

2.2.8 Сприяти працевлаштуванню 

випускників Університету 

Декани факультетів, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

Укладання договорів між Університетом, роботодавцями 

та студентами магістратури для забезпечення 

проходження практик та майбутнього працевлаштування 

випускників, участь у ярмарках вакансій. 

Забезпечити електронний облік працевлаштування 

випускників   

Протягом  

2019 року 

2.2.9 Запровадити нову систему 

підготовки фахівців ОС «Магістр» 

освітньо-професійної програми 

«Адміністративний менеджмент» із 

залученням аграрних бізнесових 

структур  

Кваша С.М., 

Остапчук А.Д. 

Спільна підготовка фахівців із залученням вітчизняних та 

іноземних лекторів-практиків. 

Формування баз проходження виробничої практики та 

майбутнього працевлаштування випускників 

Університету у провідних аграрних структурах   

Протягом  

2019 року 

Мета 2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності,  

використання інформаційних та інтерактивних технологій 

2.3.1 Забезпечити навчальні дисципліни 

сучасною навчально-методичною 

літературою, програмним 

забезпеченням 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Зазимко О.В., 

Кліх Л.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Забезпечити видання сучасних підручників і навчальних 

посібників за рекомендацією вченої ради Університету. 

Виділяти кошти для друку сучасної навчальної 

літератури. 

Забезпечити вільний доступ НПП і студентів до 

літератури, розміщеної в електронних бібліотеках, 

своєчасне її оновлення.  

Ширше використовувати сучасні інформаційні технології, 

хмарні технології в освітньому процесі 

Протягом 

2019 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

2.3.2 Підвищення якості змісту 

підручників, посібників, 

методичних рекомендацій, виданих 

викладачами базового закладу 

Університету та регіональних ЗВО 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Зазимко О.В., 

Кліх Л.В., 

Кіщак Т.С., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

директори 

регіональних ЗВО 

Проводити моніторинг книгозабезпеченості навчальних 

дисциплін та відбір найбільш якісних рукописів сучасних 

підручників і навчальних посібників для друку за кошти 

Університету. 

Підготувати, розглянути навчально-методичною радою та 

затвердити Вченою радою Університету не менше 40 

підручників та 200 навчальних посібників після перевірки 

їх на плагіат.  

Виділяти кошти для друку сучасних підручників і 

навчальних посібників до бібліотечного фонду 

Університету в його редакційно-видавничому відділі 

Протягом 

2019 року 

2.3.3 Впроваджувати сучасні 

інформаційні технології у 

діяльність бібліотеки  

Кваша С.М., 

Кіщак Т.С., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

директори ВП НУБіП 

України 

Завершити наповнення електронних бібліотек НУБіП 

України сучасними навчальними та науковими 

виданнями. 

Забезпечити вільний доступ до літератури, розміщеної в 

електронній бібліотеці, своєчасне оновлення електронної 

бібліотеки новими засобами навчання. 

Наповнення репозиторію НУБіП України 

Протягом 

2019 року 

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА.  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 

3.1 Сприяти розвитку студентського 

самоврядування  

Кваша С.М., 

Ржевський Г.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Забезпечення виконання визначених завдань спільної 

діяльності студентського активу і ректорату НУБіП 

України  

Протягом 

2019 року 

3.2 Формувати новий світогляд 

студентства, спрямований на 

виховання почуття патріотизму в 

ставленні до Університету, всієї 

України 

Кваша С.М., 

Ржевський Г.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Проведення круглих столів, відкритих тематичних лекцій, 

присвячених історичним подіям розвитку та становлення 

України 

Протягом 

2019 року 

3.3 Забезпечити участь студентів 

Університету у травні-червні 2019 

року в ХХІ зльоті студентів-лідерів 

аграрної освіти 2019 року 

Кваша С.М., 

Ржевський Г.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Підготувати необхідні документи  та студентську команду 

лідерів для участі у зльоті 

 

Протягом 

2019 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

3.4 Розширити практику участі творчих 

колективів Університету у 

міжнародних проектах та 

мистецьких заходах в Україні і за її 

межами 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Ржевський Г.М., 

Майданюк І.З., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Налагодити контакти з українськими та міжнародними 

студентськими організаціями, творчими колективами 

щодо можливої співпраці. 

Покращити роботу деканатів, дирекції ННІ і наставників 

студентських груп із залучення студентів до роботи у 

творчих студіях.  

Впровадження та поширення форм і методів культурно-

просвітницької діяльності у кожну студентську групу.  

Відновити діяльність духового оркестру Університету як 

іміджевого колективу; вивчити можливості присвоєння 

звання «народний» іншим колективам Університету 

Протягом 

2019 року 

3.5 Продовжити наповнення 

експонатами фондів Музею історії 

НУБіП України 

Поливач М.А., 

Чумак Т.М., 

Байрак І.Р., 

Білан С.М. 

Підготувати науково-історичний опис періодів історії 

університету. Ввести дослідження історії університету в 

план наукових досліджень. 

Продовжити співпрацю з археологами Інституту 

археології НАН України, поповнювати музей предметами 

старожитності, фото, документами працівників і студентів 

Університету, працювати в архівах України для 

дослідження історії Університету та відкриття нових 

фактів і імен. 

Видання буклету «Музей історії НУБіП Україна» 

Протягом 

2019 року 

3.6 Популяризація Музею історії 

НУБіП України для студентів, 

викладачів та гостей Університету  

Поливач М.А., 

Чумак Т.М., 

Байрак І.Р. 

Розробка екскурсійної програми Музею, у тому числі 

відео екскурсій факультетів, ННІ, Університету 

Протягом 

2019 року 

3.7 Реалізація завдань  Ректорської 

школи лідерства  

Кваша С.М., 

Ржевський Г.М., 

Паламарчук М.А., 

директори ННІ, 

декани факультетів  

Забезпечити завершення навчання та провести перший 

випуск слухачів Ректорської школи лідерства.  

Провести відбір слухачів до Ректорської школи лідерства 

на 2019-2020 рр., вдосконалити її програму 

Протягом 

2019 року 

3.8 Підвищувати кваліфікацію НПП, у 

т.ч. наставників академічних груп, з 

питань оновлення змісту виховної 

роботи, психологічної та 

педагогічної компетентності 

Кваша С.М., 

Ржевський Г.М., 

Сопівник Р.В., 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Постійно проводити з наставниками академічних груп 

круглі столи, тренінги та ін. з питань оновлення змісту 

виховної роботи, психологічної та педагогічної 

компетентності 

Протягом  

2019 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

3.9 Удосконалити та реалізувати 

програму виховання студентів 

«Фахівець, громадянин, патріот»  

Кваша С.М.,  

Ржевський Г.М., 

Паламарчук М.А., 

декани факультетів, 

директори ННІ,  

директори ВП НУБіП 

України 

 

Залучення студентів до участі у виховних заходах в 

університеті. 

Удосконалити систему організації, підтримки, навчання 

органів самоврядування. 

Регулярно проводити зустрічі зі студентами один раз в 

семестр. 

Розробити окремий план роботи з магістрами 

університету в п’ятирічну програму виховної роботи. 

Удосконалити комплексні програми виховної роботи 

факультетів/ННІ, центр тяжіння виховної роботи 

перенести на факультети/ННІ, курси, групи, гуртожитки 

Протягом  

2019 року 

3.10 Забезпечити повноцінний розвиток 

молоді, охорону і зміцнення її 

фізичного, психічного та духовного 

здоров’я, захист соціальних прав, 

формування здорового способу 

життя шляхом проведення масових 

педагогічних університетських 

заходів 

Ржевський Г.М., 

Майданюк І.З.,  

Костенко М.П., 

декани факультетів, 

директори ННІ,  

директори ВП НУБіП 

України 

Забезпечити особисту участь не менше як 30% науково-

педагогічних та педагогічних працівників у спортивно- та 

культурно-масових заходах на рівні закладу при 

проведенні спільних спортивних змагань між базовим 

закладом та відокремленими підрозділами. 

Продовжити практику проведення змагань на «Кубок 

ректора з футболу», «Кубок ректора з перетягування 

канату», «Кубок проректора з навчальної та виховної 

роботи з настільного тенісу», «Кубок проректора …. з 

шахів» тощо 

Протягом  

2019 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 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Шостак В.М., 

Туринський В.М., 

директори НДГ 

Здійснити заходи щодо включення у проект Бюджету 

України на 2019 рік видатків на придбання обладнання та 

предметів довгострокового користування для 

забезпечення оновлення матеріально-технічної бази 

наукових підрозділів Університету. 

Розробка проектної документації та пошук потенційних 

інвесторів щодо побудови високотехнологічного модуля 

молочної ферми на 560 корів у ВП НУБіП 

«Великоснітинське НДГ ім. О.В.Музиченка» 

Протягом 

2019 року 
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Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

4.1.2 Забезпечити пошук і розвиток 

нових напрямів фундаментальних 

та прикладних досліджень 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Самсонова В.В., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

 

Формування перспективної тематики проведення 

фундаментальних та прикладних досліджень на 2019 р. 

відповідно до програми «Горизонт-2020», «Єдиної 

комплексної стратегії та плану дій розвитку сільського 

господарства та сільських територій на 2015-2020 рр.», 

пріоритетних напрямів розвитку науки і техніки України 

та пріоритетних тематичних напрямів наукових 

досліджень і науково-технічних розробок НУБіП України. 

Використання можливостей платформи Web of Science 

для пошуку перспективних тематик та міжнародного 

наукового співробітництва 

Протягом 

2019 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 Універ-

ситету в реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку вітчизняної нау-

ки спільно з НАН і НААН України 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи, 

директори НДГ 

Продовжити співпрацю з НАН, НААН та іншими 

установами, шляхом створення спільних науково-

навчальних центрів (1 на факультет/ННІ), укладання 

договорів із впровадження сучасних перспективних 

наукових розробок, спільно проводити наукові семінари, 

конференції, дні поля з метою популяризації наукових 

досягнень  

Протягом 

2019 року 

4.1.4 Забезпечити пошук перспективних 

джерел фінансування науково-

дослідних робіт  

 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Системна робота щодо участі у міжнародних та 

вітчизняних конкурсах наукових проектів, удосконалення 

процедур проведення конкурсного відбору проектів 

науково-дослідних робіт в Університеті. 

Забезпечення подання не менше 2-х комплексних проектів 

НДР від наукового структурного підрозділу з 

фінансуванням не менше 800 тис. грн.  

Запровадження кращого європейського досвіду для 

конкурсного відбору проектів наукових досліджень та 

науково-технічних розробок, які фінансуються за рахунок 

бюджетних коштів, за рахунок активної участі науковців 

Університету в конкурсах наукових проектів МОН 

України та інших установ та організацій, у т.ч. 

міжнародних.  

Протягом 

2019 року 
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Активізувати роботу по залученню ВП НУБіП України до 

участі у виконанні  науково-дослідних робіт.  

Посилити залучення студентів до виконання наукових 

проектів та науково-дослідних робіт 

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. 

Забезпечити подання не менше 5-ти номінантів на 

здобуття державних премій, в т.ч. молодими вченими. 

Посилити відбір найбільш актуальних робіт науковців 

Університету на здобуття премій міжнародного та 

національного рівнів 

Протягом 

2019 року 

4.1.6 Забезпечити здійснення 

маркетингових заходів для 

популяризації можливостей 

Університету щодо наукових 

розробок 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи, 

директори НДГ 

Проводити інформаційні заходи, у т.ч. за участю 

навчально-дослідних господарств, з метою висвітлення 

здобутків та дослідницьких можливостей (участь 

Університету не менше ніж у 10 виставках) 

Протягом 

2019 року 

4.1.7 Розширити джерела залучення 

коштів на наукові дослідження за 

рахунок надання платних послуг на 

проведення науково-дослідних, 

дослідно-конструкторських, 

проектно-конструкторських, 

технологічних, пошукових та 

проектно-пошукових робіт 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи, 

директори НДГ 

 

Активізувати співпрацю кафедр, факультетів, ННІ з 

бізнесом.  

Забезпечити укладення договорів на виконання науково-

дослідних робіт та надання наукових, консультаційних та 

науково-методичних послуг кожною кафедрою.  

Забезпечити надходження коштів до спецфонду на рівні 

90 коп. на 1 бюджетну грн. 

Забезпечити заключення не менше 2-х договорів на 

виконання науково-дослідних спільно з комерційними 

установами на суму понад 1 млн грн.  

Укласти договори між НДГ та бізнес-структурами на 

випробування нової техніки, технологій та сортів на 

взаємовигідних умовах 

Протягом 

2019 року 
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4.1.8 Підвищити науково-технічний 

потенціал та 

конкурентоспроможність об'єктів 

права інтелектуальної власності 

Університету 

Отченашко В.В., 

Герасимова Т.М., 

Морозов О.Ф. 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Прогнозування взаємовигідних умов та активна 

комерціалізація та індустріалізація об'єктів права 

інтелектуальної власності згідно законів України «Про 

інноваційну діяльність» та «Про державне регулювання 

діяльності у сфері трансферу технологій».  

Активізація роботи існуючих та створення нових 

інноваційних підрозділів. 

Моніторинг перспективних об’єктів права інтелектуальної 

власності та пошук інвесторів для впровадження у 

виробництво. 

Отримання сертифікатів на сорти рослин, власником яких є 

Університет для заключення договорів та реалізація садив-

ного матеріалу в рамках діючого законодавства України. 

Забезпечити проведення патентно-кон'юнктурних, 

інформаційних та маркетингових досліджень і 

прогнозування взаємовигідних умов комерціалізації та 

реалізації об'єктів прав інтелектуальної власності на ринках 

продажу ліцензій 

Протягом 

2019 року 

4.1.9 Збільшити на третину кількість 

наукових публікацій вчених у 

наукових журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних баз 

Scopus, Web of Science 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Кирилюк В.І., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи  

 

Підвищення публікаційної активності НПП, здобувачів 

вищої освіти ступеня доктора філософії та доктора наук. 

Відпрацювання фінансових, методичних та 

організаційних механізмів підготовки та подання 

міжнародних публікацій вченими Університету. 

Забезпечення обов’язкового цитування у наукових 

публікаціях робіт вчених Університету та України. 

Здійснення систематичного моніторингу міжнародних, 

вітчизняних видань, які мають імпакт-фактор або індекс 

цитування та входять в наукометричні бази Scopus, Web of 

Science з відповідних галузей знань  

Протягом 2019 

року  

4.1.10 Підвищити індекс Гірша 

Університету за показниками 

наукометричної бази Scopus   

 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Кирилюк В.І., 

відповідальні секре-

тарі наукових видань, 

завідувачі кафедр 

Продовження системної роботи щодо включення 

наукових видань НУБіП України до міжнародних 

наукометричних баз даних. 

Забезпечити зростання індексу Гірша Університету на 3 

позиції за показниками наукометричної бази Scopus 

Протягом 

2019 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

4.1.11 Оптимізувати підготовку, випуск та 

розповсюдження наукових видань 

(журнали, монографії, збірники 

наукових праць тощо) 

Отченашко В.В., 

Кирилюк В.І., 

відповідальні 

секретарі наукових 

видань 

Активізувати роботу редакційних колективів у напрямі 

реорганізації і входження університетських наукових 

видань до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web 

of Science. 

Забезпечити подання не менше двох заявок на включення 

університетських наукових періодичних видань до баз 

Scopus, Web of Science. 

Продовження системної роботи з поповнення групи 

зовнішніх незалежних експертів з відповідних галузей 

наук, за якими видаються наукові журнали Університету 

для їх рецензування. 

Залучити до складу редакційних колегій вітчизняних, 

іноземних вчених та представників міжнародних наукових 

установ, які мають 3 і більше публікацій у 

наукометричних базах даних Scopus/WoS за останні 5 

років і/або високий індекс цитування. 

Забезпечити роботу системи запобігання та виявлення 

академічного плагіату в наукових статтях, монографіях 

Протягом 

2019 року 

4.1.12 Розширити сфери діяльності 

Української лабораторії якості і 

безпеки продукції АПК у регіонах 

України, забезпечити 

функціонування на її базі центру 

користування наукоємним 

обладнанням 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Ушкалов В.О. 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Активізація зв’язків та участь УЛЯБП АПК у спільній 

підготовці проектів на конкурси МОН, Мінрегіону тощо, 

виконання спільних досліджень з кафедрами та науковими 

підрозділами Університету. 

Здійснити заходи щодо збільшення обсягу коштів 

спеціального фонду Українською лабораторією якості і 

безпеки продукції АПК в обсязі 8 млн. грн. за рахунок 

виконання науково-дослідних робіт та замовлень 

сторонніх організацій 

Протягом 

2019 року 

4.1.13 Зміцнення науково-технічної бази 

Науково-дослідного та проектного 

інституту стандартизації і 

технологій екобезпечної та 

органічної продукції (м. Одеса) 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Філіпова Л.Ю. 

 

 

Забезпечити ефективне використання лабораторного 

обладнання. 

Проводити виконання спільних наукових досліджень з 

кафедрами та науковими підрозділами Університету, 

збільшити надходження коштів до спеціального фонду та 

зміцнити матеріально-технічну базу 

 

Протягом 

2019 року 
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№ 
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виконання 

4.1.14 Розвиток перспективних форм 

спільної наукової діяльності в 

підрозділах Університету, 

виконання міжкафедральних 

досліджень, організація і 

проведення науково-дослідних 

робіт з урахуванням досвіду 

провідних вітчизняних та іноземних 

університетів дослідницького типу 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи, 

директори НДГ 

Створення спільно з провідними установами і 

організаціями навчально-наукових центрів для 

проведення спільних наукових досліджень. 

Підготовка не менше 5 комплексних міжкафедральних,    

2-х міжінститутських/міжфакультетських проектів на 

виконання НДР у 2019 р. 

Продовжити термін дії договорів на  проведення науково-

дослідних робіт з Миронівським інститутом пшениці 

НААН України, Селекційно-генетичним інститутом 

(м.Одеса), Інститутом землеробства НААН України, 

Інститутом фізіології рослин і генетики НАН України, 

заключити договори із Носівською та Білоцерківською 

дослідними станціями, Асоціацією сорго (Україна) 

Протягом 

2019 року 

4.1.15 Взаємодія із закладами вищої 

освіти, 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., 

Кирилюк В.І., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Забезпечити укладання не менше ніж 3-х договорів від 

НДІ про науково-технічне співробітництво, реалізацію 

спільних науково-дослідних проектів, проведення 

конференцій, семінарів, круглих столів, виставок, видання 

спільних наукових та навчально-методичних праць   

Протягом 

2019 року 

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів 

4.2.1 Розширити перелік наукових 

спеціальностей, за якими 

відбувається захист дисертацій у 

спеціалізованих вчених радах 

Університету 

Ібатуллін І.І.,  

Боярчук С.В.,   

голови спецрад, 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Провести аналіз наявності в Університеті колективів 

науковців для представлення нових спеціальностей  в 

спеціалізованих вчених радах Університету відповідно до 

вимог МОН України. 

Клопотати перед МОН України про відкриття нових 

спеціальностей у спеціалізованих вчених радах 

Університету  

Протягом 

2019 року 

4.2.2 Підвищення відповідальності 

спеціалізованих вчених рад 

(відповідно до їх нових 

повноважень) за процес 

підготовки,  захисту дисертацій та 

видачу дипломів 

Ібатуллін І.І.,  

Боярчук С.В.,   

голови спецрад, 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Затвердження Порядку проходження дисертацій в 

Університеті здобувачами наукового ступеня доктора 

філософії відповідно до чинного законодавства. 

Затвердження Порядку формування спеціалізованих 

вчених рад в Університеті відповідно до вимог чинного 

законодавства 

Протягом 

2019 року 
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4.2.3 Сприяти росту наукової кваліфі-

кації науково-педагогічних праців-

ників Університету – наукових 

керівників здобувачів наукових 

ступенів, забезпечення сприятливих 

умов для формування ними складу 

спеціалізованих вчених рад 

Боярчук С.В.,  

Барабаш О.І. 

Участь наукових та науково-педагогічних працівників у 

виконанні науково-дослідної роботи, підвищення їх 

публікаційної активності, участь у фахових науково-

технічних заходах, проходження стажування та 

підвищення кваліфікації. 

Проведення науково-методичних семінарів щодо 

підготовки та оформлення дисертаційного дослідження 

Протягом 

2019 року 

4.2.4 Посилити вимоги до конкурсного 

відбору аспірантів і докторантів 

Ібатуллін І.І.,  

Барабаш О.І., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи, 

наукові керівники і 

консультанти 

Удосконалення системи оцінювання якості фахового та 

мовного рівня підготовки аспірантів і докторантів. 

Посилити залучення до виконання наукових проектів та 

науково-дослідних робіт, участь у конкурсах наукових, 

творчих та інноваційних робіт, діяльності наукових 

гуртків молодих вчених, студентів, здобувачів вищої 

освіти ступеня доктора філософії та доктора наук 

Протягом 

2019 року 

4.2.5 Підвищити якість інформаційного 

забезпечення дослідницьких 

процесів для аспірантів та 

докторантів 

Отченашко В.В., 

Барабаш О.І., 

Теплюк В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи,  

голова Ради 

аспірантів 

Організація придбання сучасної комп’ютерної техніки, 

програмного забезпечення для обробки результатів 

наукових досліджень аспірантів та докторантів. 

Забезпечити безкоштовний доступ з мережі Університету 

до наукометричних баз даних Scopus, Web of Science. 

Забезпечення роботи електронних ресурсів для аспірантів 

та докторантів - інформаційна група «Аспіранти НУБіП 

України» Радою аспірантів на сайті Університету, у 

соціальних мережах 

Протягом 

2019 року 

4.2.6 Розширити перелік актуальних тем 

кандидатських та докторських 

дисертацій за ліцензованими в 

НУБіП України та визначеними 

МОН України спеціальностями 

Барабаш О.І., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Розміщення на сайті Університету (сторінка відділу 

аспірантури та докторантури) чинних та перспективних 

тематик з підготовки кандидатських та докторських 

дисертацій 

Протягом 

2019 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, зас-

тупники деканів з нау-

кової роботи, наукові 

керівники і консультанти 

Збільшити на 3 % частку аспірантів, підготовка яких 

здійснюється за кошти фізичних осіб та сторонніх 

організацій. 

Активізувати участь здобувачів наукових ступенів у 

підготовці заявок на отримання грантової (благодійної) 

підтримки на проведення досліджень  

Протягом 

2019 року 
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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 

Організувати участь аспірантів і докторантів у програмах 

міжнародного наукового обміну 

Протягом 

2019 року 

4.2.9 Посилити наукову активність 

молодих вчених 

Отченашко В.В., 

Галат М.В., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Посилити залучення до виконання наукових проектів та 

науково-дослідних робіт молодих вчених, студентів, 

здобувачів вищої освіти ступеня доктора філософії та 

доктора наук. 

Проведення низки науково-технічних та інформаційних  

заходів для молодих вчених, зустрічей з провідними 

зарубіжними, вітчизняними науковцями, конкурсів, 

наукових та інтелектуальних ігор.  

Збільшення чисельності наукових публікацій молодих 

вчених. 

Участь у «Фестивалі студентської науки – 2019». 

Посилення контролю за діяльністю студентських 

наукових гуртків Університету, висвітлення ними 

інформації на WEB-сторінках. 

Представлення здобутків студентської наукової діяльності 

для представників Малої академії наук та учнів-

випускників шкіл, технікумів, коледжів в рамках 

проведення профорієнтаційної роботи 

Протягом 

2019 року 

 

 

 

 

 

 

 

4.2.10 Інформаційна підтримка щодо 

отримання іменних стипендій, 

премій та інших заохочень для 

молодих вчених та студентів-

дослідників 

Отченашко В.В., 

Галат М.В., 

Теплюк В.М., 

голова Ради 

аспірантів, 

голова Студентського 

наукового клубу 

Постійне інформування студентів та молодих вчених 

шляхом висвітлення інформації на WEB-сторінці 

Університету через інформаційні можливості молодіжних 

громадських об’єднань Університету.  

Організація науково-методичного супроводу щодо 

підготовки та подання пакету документів до відповідних 

відомств, установ, організацій  

Протягом 

2019 року 

4.2.11 Організувати участь студентів у 

Всеукраїнському конкурсі 

студентських наукових робіт з 

галузей і спеціальностей 

Отченашко В.В., 

Кваша С.М., 

Галат М.В., 

голова Студентського 

Участь студентів Університету у І і ІІ етапах 

Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з 

галузей знань і спеціальностей у 2018-2019 н. р. (не менше 

2-х наукових робіт від студентського наукового гуртка) 

Жовтень 2018 – 

лютий 

2019 року  

(І етап) 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

наукового клубу, 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

завідувачі кафедр  

відповідно до наказу ректора від 25.09.2018 р. № 1032  

Березень –травень  

2019 р. (ІІ етап) 

Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності 

4.3.1 Створити систему інформаційно-

аналітичного забезпечення 

трансферу технологій на основі 

мережі існуючих та новостворених 

інноваційних підрозділів 

Університету 

Отченашко В.В., 

Герасимова Т.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

 

Активізувати роботу відповідальних за наповнення бази  

«Наука для бізнесу», бази науково-технічних розробок  

Національної мережі трансферу технологій Академії 

технологічних наук України та Міністерства освіти і 

науки України. 

Забезпечення доступу НПП до інформаційно-пошукових 

систем, наукової періодики, електронних бібліотек, веб-

порталів бібліотек, баз даних Укрпатенту, до якої входять 

інформаційно-довідкові системи (ІДС); Європейського 

патентного відомства «Espacenet»; міжнародної бази 

даних ВОІВ «Patentscope» 

Протягом 

2019 року 

4.3.2 Розширити взаємозв'язки та 

посилити взаємодію НДІ 

Університету з бізнесом, суб'єктами 

господарювання для виявлення 

їхніх потреб у наукових розробках 

та впровадження у практику, 

збільшення реалізації інвестиційно 

привабливих інноваційних проектів 

у НДГ Університету 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи, 

директори НДГ 

 

Підписання не менше 5-ти договорів щодо реалізації 

інвестиційно привабливих інноваційних проектів. 

Укласти не менше 5 договорів на виконання послуг ВП 

НУБіП України з вирощування с.-г. культур спільно з 

комерційними установами на суму понад 10 млн. грн.; не 

менше 2 договорів про спільну науково-дослідну роботу з 

комерційними структурами у сфері АПК. 

У 2019 році в НДГ НУБіП України забезпечити 

збільшення валового виробництва зерна на 4,5 тис тонн, 

зростання середньої урожайності зернових на 7 ц/га  

Протягом 

2019 року 

4.3.3 Створити систему індустріалізації 

інновацій в Університеті 

 

Ібатуллін І.І. 

Отченашко В.В., 

Морозов О.Ф. 

Герасимова Т.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

 

Розробити систему впроваджувальних заходів з 

індустріалізації інновацій НУБіП України через створення 

й забезпечення:  

а) внутрішньоуніверситетської експертизи та відбору 

високоефективних із перспективним ринковим 

потенціалом новацій НУБіП України та координація 

цих робіт; 

 

Протягом 

2019 року 
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№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

б) взаємодії та співпраці із вітчизняними та зарубіжними 

інвесторами; 

в) участі у державних та грантових програмах з 

індустріалізації інновацій; 

г) інституційного забезпечення різкого зростання 

кількості та якості нематеріальних активів та капіталу 

Університету шляхом індустріалізації інновацій НУБіП 

України 

4.3.4 Реалізація системи трансферу 

наукових технологій у виробничу 

діяльність суб'єктів аграрного 

підприємництва та НДГ 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М. 

Співробітництво з аграрними підприємствами стосовно 

трансферу інноваційних розробок, ліцензій та договорів 

Протягом 

2019 року 

Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази 

4.4.1. Розроблення та впровадження в 

Університеті комплексної 

інформаційно-аналітичної системи з 

електронним документообігом 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А.,  

Теплюк В.М. 

Барановська О.Д.,  

директори ННІ,  

декани факультетів 

Впровадження системи електронного документообігу 

(придбання готового ІТ-рішення, адаптація до вимог 

Університету, навчання фахівців, організація 

використання). 

Впровадження системи «Деканат», розширення 

функціоналу системи для здійснення аналізу результатів 

навчальної діяльності 

Протягом 2019 

року 

4.4.2 Доукомплектуванням  новим 

обладнанням єдиного електронного 

навчально-наукового середовища 

Університету 

Ткачук В.А.,  

Теплюк В.М., 

Глазунова О.Г., 

Мокрієв М.В., 

навчальний відділ 

Придбання серверної техніки та комунікаційного 

обладнання, сховищ даних для відновлення роботи 

інституційного репозиторію. 

Обладнання навчальних аудиторій для віддаленої роботи 

із студентами міжкафедральних навчальних лабораторій 

та забезпечення якісного каналу передачі даних  

Протягом 2019 

року 

4.4.3 Створення інформаційно-освітнього 

середовища Університету на основі 

активізації розроблення 

електронних навчальних, науково-

методичних та інформаційно-

довідкових WEB-ресурсів, активне 

їх використання у навчальному 

процесі 

Глазунова О.Г., 

Мокрієв М.В., 

навчальний відділ 

декани факультетів, 

директори ННІ  

Розвиток навчального порталу Університету.  

Активізація діяльності з використання електронних 

навчальних курсів, інтеграція в електронні навчальні 

курси новітніх Веб-ресурсів та сервісів для організації 

навчальної діяльності 

Протягом 2019 

року 
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Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

4.4.4 Створення умов для формування 

інформаційно-комунікаційного 

середовища на території 

Університету з використанням 

доступу через Wi-Fi, відео-

менеджменту та інших новітніх 

комунікаційних технологій  

Ткачук В.А.,  

Теплюк В.М. 

Сформувати концепцію розвитку інформаційно-

комунікаційного середовища Університету.  

Завершити формування мережі бездротового доступу до 

мережі Інтернет в навчальних корпусах та гуртожитках 

Університету 

Протягом 2019 

року 

4.4.5 Модернізація WEB-сайту та 

інтернет-центру Університету, у т.ч. 

WEB-сайтів регіональних ЗВО, за 

допомогою інноваційних 

інформаційно-телекомунікаційних 

технологій 

Рудень Д.М. Оновлення дизайну офіційного сайту НУБіП України, 

адаптація до запиту вступників 

До  

1.02.2019 року  

Рудень Д.М.,  

Чиж І.С.,  

Шинкарук В.Д. 

Створення медіалабораторії, облаштування приміщень, 

запуск Youtube-каналу Університету 

До  

1.05.2019 року  

Рудень Д.М., 
Обрамбальський В.А. 

Продовження рекламування Університету в соціальних 

мережах та зовнішніх ЗМІ, укладання відповідних угод 

Протягом  

2019 року 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА  

ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

5.1 Забезпечити зміцнення матеріально-

технічної бази (придбання 

обладнання для кафедр і 

лабораторій, створення лабораторій, 

додаткових класів, аудиторій 

дистанційного навчання, придбання 

сільськогосподарської техніки) 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

директори ННІ,  

декани факультетів, 

директори ВП НУБіП 

України 

Визначити потребу, замовити обладнання та встановити 

його в лекційних аудиторіях та лабораторіях 

 

Протягом  

2019 року 

 

Директори ННІ,  

декани факультетів 

Спільно із роботодавцями підготувати чи оновити 

обладнання 2-3 лабораторій на кожному факультеті, ННІ, 

у т.ч.: 

 створити 2 науково-навчальні лабораторії на базі ННІ 

енергетики, автоматики та енергозбереження; 

 створити генетичну лабораторію із сучасним 

обладнанням на базі кафедри генетики, розведення та 

біотехнології тварин факультету тваринництва та 

водних біоресурсів; 

 створити навчальні лабораторії «Технології та та 

Протягом  

2019 року 
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організації ресторанного обслуговування» та 

«Публічного управління і адміністрування» на базі ННІ 

післядипломної освіти; 
 створити навчальні лабораторії «Селекційно-

генетичних досліджень» та «Агрохімічного супроводу 

управління якістю рослин» на базі агробіологічного 

факультету; 

 оновити навчальні лабораторії «Вбудовані системи та 

інтернет-речей» та «Академія Cisco» на базі факультету 

інформаційних технологій; 

 створити навчальну лабораторію «Електроніки 

сільськогосподарської техніки» на базі механіко-

технологічного факультету; 
 оновити матеріально-технічне забезпечення навчальної 

криміналістичної лабораторії юридичного факультету; 
 створити навчальні лабораторії «Ветеринарної 

гематології», «Дієтотерапії і альтернативних методів 

навчання» та оновити навчально-наукову лабораторію 

«Центр репродуктології дрібних домашніх тварин з 

банком сперми» на базі факультету ветеринарної 

медицини; 

 оновити навчальні лабораторії «Землевпорядного 

проектування» та «Картографічного моделювання 

проблем природокористування» на базі факультету 

землевпорядкування; 

 на економічному факультеті модернізувати навчально-

наукову лабораторію AGMEMOD кафедри глобальної 

економіки та створити на базі кафедри підприємництва 

та організації агробізнесу навчально-науково-

виробничу лабораторію «Бізнес-планування 

підприємницької діяльності» та на базі кафедри 

банківської справи та страхування навчально-наукову 

лабораторію «Управління ризиками у страхуванні і 

банківській справі»; 
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 закінчити ремонтні роботи і технічне оснащення 

науково-дослідної лабораторії технології наноматеріалів 

кафедри технології металів та матеріалознавства, 

навчальної лабораторії технологічних процесів 

зварювання кафедри надійності техніки та Центру 

студентської творчості (у підвалі навчального корпусу 

№ 5) факультету конструювання та дизайну; 

 створити навчальну лабораторію загальних технологій 

харчових виробництв кафедри технології м’ясних, 

рибних та морепродуктів та облаштувати навчальну 

лабораторію стандартизації та сертифікації 

сільськогосподарської продукції кафедри стандартизації 

та сертифікації сільськогосподарської продукції 
Організувати протипожежну 

безпеку згідно існуючих «Правил 

пожежної безпеки для навчальних 

закладів та установ системи освіти 

України» 

Ібатуллін І.І., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

Матросов В.Є., 

Кулибаба Є.О., 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Усувати регулярно усі виявлені порушення «Правил 

пожежної безпеки…».  

Провести оснащення всіх навчальних корпусів і 

студентських гуртожитків, виробничих приміщень 

протипожежними засобами 

Протягом  

2019 року 

Організувати дотримання вимог з 

охорони праці  

Ібатуллін І.І.,  

Іщенко В.В.,  

Голуб В.Б.,  

директори ННІ, 

декани факультетів 

Забезпечити дотримання вимог з охорони праці та 

усувати виявлені порушення відповідно до «Положення 

про організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності учасників освітнього процесу в 

установах і закладах освіти» (наказ МОН України від 

26.12.2017 року № 1669) 

Протягом  

2019 року 

5.2 Провести роботи з поточного 

ремонту навчальних корпусів, 

гуртожитків, упорядкувати прилеглі 

до них території 

Іщенко В.В., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Підготувати проект плану поточних і капітальних 

ремонтів навчальних корпусів, гуртожитків та 

забезпечити його виконання.  

Упорядкувати територію навколо навчальних корпусів і 

гуртожитків 

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В., 

Цвіліховський М.І. 

Реконструкція та облаштування сучасної конференц-зали 

у навчальному корпусі № 12, блок «Г», вестибюль  

 

Протягом  

2019 року 
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Іщенко В.В., 

декани факультетів 

Заміна дерев’яних вікон на металопластикові у 

гуртожитках №№ 1, 6, 8, 10, 11, 13 

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В., 

Самсонюк О.П. 

Ремонт сходів у гуртожитку  №2 Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В. 

 

Косметичний ремонт поверхів, заміна на кухнях 

пластикової вагонки, ремонт сходів центрального входу у 

гуртожитку № 3 

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В., 

Самсонюк О.П., 

Кулибаба Є.О. 

Заміна дверей по кімнатах в кількості 105 шт., заміна 

електропроводки в гуртожитку № 4  

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В. 

 

Обробка кімнат від грибка на 5-му поверсі у гуртожитку 

№6 

 

Іщенко В.В. 

 

Заміна вікон в кімнатах, на коридорах та сходових 

клітинах, ремонт даху та встановлення стокових труб, 

капітальний ремонт жіночої та чоловічої душових кімнат 

у гуртожитку №8 

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В. Капітальний ремонт восьми кімнат 2-го поверху та заміна 

огороджень балконів з 3 по 9 поверхи, заміна сантехніки у 

місцях загального користування на 2-му поверсі у 

гуртожитку №11 

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В., 

Самсонюк О.П. 

Заміна балконних дверей на всіх поверхах, капітальний 

ремонт на кухнях 4 стояку у гуртожитку №10 

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В., 

Кулаєць М.М. 

Капітальний ремонт місць загального користування та 

8 кімнат 3-го поверху з придбанням меблів гуртожитку 

№ 9г 

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В., 

Кулибаба Є.О. 

Косметичний ремонт коридорів на 2, 3, 4 поверхах, заміна 

електропроводки, капітальний ремонт сходів 

центрального входу, ремонт цокольного поверху фасаду, 

встановлення накриття над входом у гуртожитку №13 

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В., 

Моісєєв В.В., 

Теплюк В.М. 

Монтаж і налагодження локально-обчислювальної мережі 

та системи відеонагляду на всій території Університету  

Протягом  

2019 року 

Кулибаба Є.О. Реконструкція трансформаторних підстанцій 

Університету   

Протягом  

2019 року 
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Іщенко В.В., 

Журенко В.В. 

Капітальний ремонт житлового будинку по вулиці 

Блакитного, 6 

Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В. Капітальний ремонт даху гуртожитку №5 Протягом  

2019 року 

Іщенко В.В., 

Ржевський Г.М. 

Ремонт приміщення їдальні під «Арт простір» Протягом  

2019 року 

5.3 Провести реконструкцію 

спортивного стадіону та 

облаштувати футбольне поле 

штучним покриттям 

Іщенко В.В., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Костенко М.П. 

Оновити трибуни на стадіоні, облаштувати нове 

футбольне поле штучним покриттям 

Протягом  

2019 року 

5.4 Будівництво гуртожитку для 

молодих викладачів, аспірантів та 

студентів 

Ібатуллін І.І., 

Іщенко В.В., 

Ткачук В.А., 

Тарасенко Р.О., 

Муравський О.А. 

Організувати відбір забудовника, приступити до 

проектування 

Протягом  

2019 року 

5.5 Будівництво житлового будинку на 

основі дольової участі НПП в 

с. Новосілки Києво-

Святошинського р-ну 

Ібатуллін І.І., 

Іщенко В.В., 

Ткачук В.А., 

Тарасенко Р.О. 

Організувати відбір забудовника, приступити до 

проектування 

Протягом  

2019 року 

5.6 Продовжити реалізацію Програми 

енергозбереження 

Ібатуллін І.І., 

Іщенко В.В., 

Козирський В.В., 

Радько І.П., декани 

факультетів, директо-

ри ННІ, коменданти 

корпусів, завідувачі 

гуртожитків 

Завершити виконання проекту автоматизованої системи 

комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ) та 

приступити до її технічної реалізації в Університеті 

Протягом  

2019 року 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ  І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ  ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 

6.1 Продовжити реалізацію заходу 

«День НУБіП України» у останню 

п’ятницю травня та «День факуль-

тету, ННІ» у третю п’ятницю травня  

Проректори, 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Організація та проведення свята із залученням студентів, 

аспірантів та НПП, роботодавців, випускників 

Університету, запрошених гостей 

Травень  

2019 р. 
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6.2 Організація заходів щодо 

дотримання нормативно-правових 

актів з протидії і запобігання 

корупції та недопущення 

нестатутних відносин в 

університетському середовищі 

Кваша С.М., 

Ржевський Г.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 засіданні 

ректорату, вчених рад Університету та факультетів. 

Забезпечити функціонування університетської «Гарячої 

телефонної лінії», на факультетах «Скриньки довіри», 

«Телефону довіри», електронної «Пошти студентської 

довіри» 

Протягом 

2019 року 

6.3 Продовжити вшанування пам’яті 

видатних вчених та науковців 

Університету 

 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

Ржевський Г.М., 

Барановська О.Д. 

Висвітлення інформації про видатних вчених і науковців 

Університету та їх здобутки в медіа, статтях у профільних 

журналах.  

Встановлення пам’ятників на Алеї слави Колкунову В.В., 

Вотчалу Є.П., Касьянову Л.І. 

Протягом  

2019 року 

6.4 Виготовити набори сувенірної 

продукції та атрибутики 

Університету, ННІ, факультетів та 

ВП НУБіП України  

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Барановська О.Д.,  

Рудень Д.М., 

Ржевський Г.М., 

директори ННІ,  

декани факультетів, 

директори ВП НУБіП 

України 

Підготовка буклетів, проспектів та іншої продукції. 

Виготовлення наборів сувенірної продукції  

 

 

Протягом  

2019 року 

 

6.5 Дотримуватись вимог Етичного 

кодексу науково-педагогічного 

працівника Університету  та 

Присяги студента  

  

Ібатуллін І.І.,  

Кваша С.М., 

Барановська О.Д., 

Михайліченко М.В., 

Ржевський Г.М., 

декани факультетів,  

директори ННІ 

Неухильне виконання вимог Етичного кодексу НПП  та 

Присяги студента, підтримання духу моралі і дружби, 

взаємоповаги в колективі 

Протягом 

2019 року 
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НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ 

7.1 Продовжити активну співпрацю з 

органами законодавчої та 

виконавчої влади 

Ніколаєнко С.М., 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М.,  

Ткачук В.А.,  

декани факультетів, 

директори ННІ 

Вирішення важливих питань законодавчого забезпечення 

діяльності вищої школи, аграрної науки в Україні та 

Університеті 

Протягом 

2019 року 

7.2 Підтвердити статус Університету як 

національного та підвищити його 

роль в житті країни 

Ніколаєнко С.М. 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М.,  

Ткачук В.А.,  

Іщенко В.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Завершення процедури підтвердження статусу 

національного 

Протягом 

2019 року 

7.3 Відповідно до чинного 

законодавства України та Статуту 

Університету провести конкурсний 

відбір на посади завідувачів кафедр 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Михайліченко М.В. 

 

Конкурсне обрання завідувачів кафедр Травень-червень 

та листопад-

грудень 

2019 року 

7.4 Провести конкурсний відбір на 

посади науково-педагогічних 

працівників Університету  

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Михайліченко М.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Відповідно до Закону України «Про вищу освіту» та 

затвердженого «Порядку проведення конкурсу на 

заміщення посад НПП НУБіП України» проводити 

конкурс на заміщення посад науково-педагогічних 

працівників НУБіП України  

Травень-червень 

та листопад-

грудень 

2019 року 

7.5 Впроваджувати принципи 

автономності університетських 

структур, поглиблення їх 

самостійності та підвищення рівня 

професійності 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В. 

декани факультетів, 

директори ННІ, 

директори ВП НУБіП 

України 

Реалізація положень Закону України «Про вищу освіту», 

підвищення відповідальності колективів факультетів, ННІ, 

кафедр, відокремлених  структурних підрозділів 

Протягом 

2019 року 

 

 

 

    



31 

№ 

заходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання  

Термін 

виконання 

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

8.1 Збільшення обсягу надходжень 

коштів за навчання і проживання в 

гуртожитках 

Ткачук В.А., 

Кондрицька Т.П., 

Бронін О.В.,  

декани факультетів, 

директори ННІ, 

директори ВП НУБіП 

України 

Збільшення контингенту студентів, у т.ч. контрактників, 

оперативний перерахунок вартості платних освітніх та 

інших послуг відповідно до зростання тарифів на 

комунальні послуги, підвищення мінімальної заробітної 

плати та рівня інфляції 

Протягом 

2019 року 

8.2 Підвищення ефективності 

діяльності госпрозрахункових 

підрозділів 

Ібатуллін І.І.,  

Ткачук В.А.,  

Іщенко В.В., 

Кондрицька Т.П., 

Бронін О.В.,  

декани факультетів, 

директори ННІ, 

керівники госпрозра-

хункових підрозділів 

Запровадження нових платних послуг, збільшення доходів 

діючих госпрозрахункових підрозділів  

Протягом 

2019 року 

8.3 Удосконалити діяльність 

навчально-дослідних господарств, 

забезпечити виконання графіку 

погашення ними заборгованості з 

податку на додану вартість 

Ібатуллін І.І.,  

Ткачук В.А., 

Кондрицька Т.П., 

Бронін О.В., 

Туринський В.М., 

директори НДГ 

Продовжити подальше покращення фінансових 

показників навчально-дослідних господарств, забезпечити 

контроль за виконанням затвердженого графіку 

погашення заборгованості з податку на додану вартість, 

оптимізувати штатні розписи, передбачити у колективних 

договорах систему заохочень та стягнень за результатами 

діяльності працівників 

Протягом 

2019 року 

8.4 Економія коштів під час закупівель 

товарів, послуг та робіт 

Відповідальні особи 

відповідно до наказу 

ректора 

Більш широке використання системи електронних 

публічних закупівель ProZorro, посилення 

відповідальності керівників підрозділів за неефективне 

використання коштів 

Протягом 

2019 року 

8.5 Покращити інформаційне 

забезпечення, фінансове 

планування, облік та контроль 

Ібатуллін І.І.,  

Ткачук В.А., 

Кондрицька Т.П., 

Бронін О.В.,  

Теплюк В.М. 

 

Постійне вдосконалення внутрішніх процедур, методик, 

положень. 

Запровадження комплексної програми управління за 

системою «кадри-планування-облік» 

 

Протягом 

2019 року 
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8.6 Здійснювати громадський контроль 

за фінансовою діяльністю 

Університету шляхом 

опублікування основних витрат, 

кошторисів, штатних розписів на 

сайті Університету. Здійснювати 

громадський контроль (вчена рада, 

профспілки, студентське 

самоврядування) за ефективністю 

розподілу та якістю виконання всіх 

статей кошторису Університету 

Ткачук В.А., 

Кондрицька Т.П., 

Бронін О.В., 

Туринський В.М.,  

Теплюк В.М., 

директори  ВП НУБіП 

України 

Оприлюднення фінансового плану (кошторису), плану 

використання бюджетних коштів, плану закупівель, 

штатного розпису, фінансового звіту про діяльність 

НУБіП України на сайті Університету. 

Систематично знайомити всіх зацікавлених осіб з 

результатами роботи підрозділів Університету через 

інформаційний сайт НУБіП та друковані видання 

Протягом 

2019 року 

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

9.1 Розширити входження НУБіП 

України до міжнародних 

європейських асоціацій 

університетів  

Ткачук В.А., 

директори ННІ, 

декани факультетів 

Дотримання обов’язків учасника Великої Хартії 

Університетів. 

Моніторинг міжнародних європейських асоціацій 

університетів та налагодження співпраці з ними 

Протягом 

2019 року 

9.2 Отримання протягом року бюджет-

них призначень спеціального фонду 

державного бюджету в розмірі, що 

становить до 50 % обсягу бюджет-

них призначень, передбачених у 

загальному фонді для проведення 

науково-дослідних робіт 

Отченашко В.В., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Забезпечити збільшення залучення коштів до 

спеціального фонду. 

Довести співвідношення залучених коштів до бюджетних 

до 90 коп. на 1 бюджетну гривню за рахунок проведення 

науково-дослідних робіт та надання наукових послуг 

Протягом 

2019 року 

9.3 Організувати на базі Університету 

проведення міжнародних і 

всеукраїнських наукових 

конференцій  

Отченашко В.В., 

Кирилюк В.І., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Провести 30 міжнародних та всеукраїнських наукових 

конференцій з проблем вищої освіти і науки на базі 

університету відповідно до пропозицій, поданих до МОН 

України 

Протягом 

2019 року 

9.4 Внести в перелік об'єктів, що є 

національним надбанням, наукові 

здобутки вчених Університету 

Отченашко В.В., 

Самсонова В.В., 

директори НДІ, 

заступники деканів з 

наукової роботи 

Включити до переліку об’єктів, що становлять 

національне надбання не менше одного об'єкту від 

Університету. 

Розміщення інформації на сайті та постійне її оновлення 

Протягом 

2019 року 
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Термін 

виконання 

НАПРЯМ 10. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ У ГАЛУЗІ АПК, 

ОСВІТИ І НАУКИ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ 

10.1 Реалізація основних положень 

Законів України «Про освіту» та 

«Про вищу освіту» 

Ніколаєнко С.М., 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А.  

Дотримання положень Законів України «Про освіту» та 

«Про вищу освіту» в навчально-виховній, науковій, 

організаційній, фінансовій та виробничій діяльності 

Університету 

Протягом 

2019 року 

10.2 Участь в удосконаленні чинної 

законодавчої та нормативно-

правової бази з питань вищої 

освіти, науки, розвитку галузей 

АПК, природоохоронної сфери  

Ніколаєнко С.М., 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Отченашко В.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Внесення пропозицій до нормативних актів  з питань 

вищої освіти, науки, розвитку галузей АПК, 

природоохоронної сфери тощо. 

Участь в засіданнях комітетів Верховної Ради України.  

Участь НПП Університету у атестаційних, експертних і 

кваліфікаційних комісіях міністерств, відомств 

Протягом  

2019 року 

10.3 Налагодити співпрацю із ДУ НМЦ 

«Агроосвіта» 

 

Кваша С.М., 

Зазимко О.В.,  

декани факультетів, 

директори ННІ, 

директори ВП НУБіП 

України 

Забезпечення участі викладачів у роботі робочих груп по 

створенню електронних навчальних підручників. 

Формування навчальних планів дуального навчання 

спеціальності «Технологія виробництва та переробки 

продукції тваринництва». 

Створення орієнтовної програми практики для студентів          

ЗВО І-ІІ р.а. спеціальності «Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність» 

Згідно з планом 

ДУ НМЦ 

«Агроосвіта» 

 

Перший проректор              І. Ібатуллін 

 

Проректор з навчальної і виховної роботи          С. Кваша 

 

Проректор з науково-педагогічної роботи,  

міжнародної діяльності та розвитку           В. Ткачук 
 

Проректор з навчально-науково-виробничих питань і  

адміністративно-господарської діяльності          В. Іщенко 
 

Учений секретар              О. Барановська 
 

Голова Студентської організації НУБіП України         М. Паламарчук  


