Проводити набір на навчання в
НУБіП
України
іноземних
громадян

1.2

1.2.2

Спосіб виконання

Мета 1.1. Інтернаціоналізація освітнього процесу
Ткачук В.А.,
Постійно проводити наповнення англомовної версії Протягом року
Лабенко О.М.,
сайту актуальною інформацією.
керівники
Брати участь у виставках та промоутерських поїздках.
міжнародних програм Актуалізувати відео про навчання іноземних студентів
на факультетах/ННІ
в НУБіП України на сайті Університету з метою
популяризації навчання в НУБіП серед іноземних
громадян.
Підготувати короткі відео-ролики про Університет
Ткачук В.А.,
Кількість іноземних студентів у 2020-2021 н.р. не Протягом року
Лабенко О.М.,
менше 150 осіб.
Афанасенко В.Ю.,
Постійно здійснювати інформування контрактерів про
декани факультетів,
набір іноземців на навчання шляхом оновлення
директори ННІ
інформації на сайті Університету та популяризації
рекламної продукції через контрактерів та соціальні
мережі

Термін
виконання
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Мета 1.2. Активізація міжнародної діяльності з визнання та видачі подвійних дипломів
Формувати
спільні
освітні Ткачук В.А.,
Запровадити програми подвійних дипломів для Протягом року
програми
з
університетами- директори ННІ,
факультетів/ННІ:
партнерами щодо навчання за декани факультетів
- ННІ лісового і садово-паркового господарства;
програмою
видачі
подвійних
- факультет інформаційних технологій;
дипломів
- факультет конструювання та дизайну.
Популяризація програм подвійних дипломів серед
студентів шляхом проведення тематичних зустрічей на
факультетах
Продовжити
співпрацю
з Ткачук В.А.,
Продовження діючих програм академічної мобільності Протягом року
Варшавським університетом наук Лабенко О.М.,
НПП: PROM, UNESCO.
про
життя
щодо
програм директори ННІ,
Популяризація програм серед потенційних учасників
мобільності аспірантів та НПП
декани факультетів
через поширення досвіду інших НПП-учасників
програм

Проводити
сучасні
рекламні
заходи щодо можливості навчання
в НУБіП України іноземних
студентів

1.2.1

Відповідальна особа

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зміст заходу

1.1

№
заходу

1.4.2

1.4.1

1.3.2

1.3.1

1.2.4

№
заходу
1.2.3
Відповідальна особа

Провести заходи щодо популяризації програм Протягом року
міжнародної мобільності із залученням учасників таких
програм та за сприяння представників ERASMUS
StudentsNetwork

Термін
виконання
Підготовка програм академічних обмінів для студентів Протягом року
з університетів-партнерів США, Південної Кореї,
Китайської народної республіки та студентів з НУБіП
України
Спосіб виконання
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Поліпшити методи мотивації праці Ткачук В.А.,
За викладання дисциплін англійською мовою
для
НПП,
що
викладають Лабенко О.М.
здійснювати доплату
іноземною мовою
Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація
Участь науковців у міжнародних Лабенко О.М.,
Адміністративний та організаційний супровід участі
програмах, проектах наукового директори ННІ,
НПП у міжнародних програмах.
обміну,
конференціях, декани факультетів
Подавати заявки на участь у міжнародних проектах та
симпозіумах тощо
отримання грантів.
Організувати проведення майстер класів з інноваційних
методик викладання дисциплін із залученням
іноземних експертів (Project basedlearning, Casestudies,
Groupbasedlearningetc)
Розробити
науковий
(дослід- Ібатуллін І.І.,
Розробити проект Центру досконалості «Стале молочне
ницький)
проект
спільно
з Ткачук В.А.,
фермерство» та подати його до розгляду (скласти
Норвезьким університетом наук Рубан С.Ю.
кошторис проекту, визначити учасників проекту)
про життя

Перше півріччя
2021 року

Протягом року

Протягом
2021 року

Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання
Збільшити кількість науково- Кваша С.М.,
Допуск НПП до проведення занять іноземною мовою Протягом
педагогічних працівників, які завідувачі кафедр
надавати атестаційною комісією.
2021 року
допущені до викладання дис- іноземних мов,
Проводити безкоштовно інтенсивні курси вивчення
циплін іноземною мовою, сприяти директори ННІ,
іноземної мови для НПП
їх навчанню
декани факультетів

Заохочувати студентів до вивчення Ткачук В.А.,
іноземних мов (з акцентом на Лабенко О.М.,
англійську мову)
керівники
міжнародних програм
на факультетах/ННІ

Розробити програми академічних Ткачук В.А.,
обмінів з університетами
Лабенко О.М.,
керівники
міжнародних програм
на факультетах/ННІ

Зміст заходу

2.1.3

2.1.2

2.1.1

№
заходу
1.4.3
Відповідальна особа

Термін
виконання
Протягом року

Направити не менше 1000 студентів за кордон.
Пошук нових іноземних партнерів та баз практик.
Удосконалювати навчально-методичне забезпечення До 01.04.2021 р.
проходження практики за кордоном

Спосіб виконання
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Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу в умовах світової пандемії COVID-19
Провести акредитацію освітньо- Кваша С.М.,
Підготувати акредитаційні справи згідно вимог До 31.12.2021 р.
професійних програм підготовки Шевчук В.М.,
НАЗЯВО,
забезпечити
успішне
проходження
фахівців ОС «Бакалавр» та Кліх Л.В.,
акредитаційної експертизи та отримання сертифікатів
освітньо-професійних і освітньо- Лопушняк В.І.,
про акредитацію освітніх програм згідно графіка:
наукових програм ОС «Магістр»
директори ННІ,
- для ОС «Бакалавр»:
декани факультетів,
− Міжнародні відносини, суспільні комунікації та
завідувачі кафедр,
регіональні студії;
директори ВП НУБіП
− Психологія;
України,
- для ОС «Магістр»:
проектні групи
− Публічне управління та адміністрування;
− Нутриціологія;
− 073 «Менеджмент»: Управління туристичним і
готельно-ресторанним бізнесом;
− 275 Транспортні технології (за видами): ОПП
«Транспортні
технології
на
автомобільному
транспорті»
Удосконалити оцінювання роботи Ібатуллін І.І.,
Проводити оцінювання якості роботи науково- До 01.12.2021 р.
науково-педагогічних і педагогіч- Кваша С.М.,
педагогічних
працівників
базового
закладу
них працівників Університету
декани факультетів,
Університету і педагогічних працівників за цільовими
директори ННІ,
показниками
діяльності
факультету/ННІ/ВП
директори ВП НУБіП (результативності, ефективності та якості)
України
Забезпечити подальший розвиток Кваша С.М.,
Започаткувати факультетом інформаційних технологій До 01.09.2021 р.
діджиталізації освітнього для Лопушняк В.І.,
використання програмного продукту «Голограмний
якісного дистанційного навчання
Шевчук В.М.,
професор», «Віртуальна лабораторія».
декани факультетів,
Підвищити якість викладання дистанційних лекцій

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

Розширити бази міжнародних Ткачук В.А.,
стажувань
та
практичного Лабенко О.М.,
навчання за кордоном
директори ННІ,
декани факультетів

Зміст заходу

Підвищити якість практичної Кваша С.М.,
підготовки фахівців за всіма Шевчук В.М.,
спеціальностями
Бачинський О.В.,
Туринський В.М.,
директори ННІ,
декани факультетів,
завідувачі кафедр,
директори НДГ

Посилити увагу
іноземних мов

2.1.5

2.1.6

до

Підвищити якість випускних робіт

вивчення Кваша С.М.,
Шевчук В.М.,
Шинкарук В.Д.,
декани факультетів,
директори ННІ,
директори ВП НУБіП
України
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Забезпечити неухильне попередження плагіату,
перевірка
робіт
з
використанням
системи
«Антиплагіат».
Продовжити
практику
проведення
постерних
презентацій.
Запровадити виконання комплексів міжгалузевих
освітніх програм.
Збільшити частку власних досліджень студентів, раціональне зменшення загального обсягу випускної роботи,
уникнення дублювання тематики випускних робіт,
постій-не оновлення змісту і методики виконання
бакалаврських і магістерських робіт.
Участь магістрів у наукових дослідженнях, що
фінансуються із загального та спеціального фондів
Продовжити оновлення матеріально-технічного та
навчально-методичного
наповнення
навчальних
лабораторій.
Забезпечити використання сучасних технологій у
навчальних лабораторіях НДГ Університету.
Продовжити практику оновлення матеріальнотехнічних баз кафедр за рахунок співпраці з бізнесом.
Забезпечити 100% проведення сучасних лабораторнопрактичних занять, оновити матеріально-технічну базу,
методичне забезпечення
Студентам
четвертого
курсу
для
успішного
проходження ЗНО з іноземної мови, продовжити
практику викладання іноземної мови, активізувавши
при цьому роботу курсів іноземних мов, англомовних
практик і т.д.

шляхом опанування і використання платформ ЗУМ,
ВЕБЕКС, МІІД та ін., відеозаписів

директори ННІ,
директори ВП НУБіП
України, НПП
Ібатуллін І.І.,
Кваша С.М.,
декани факультетів,
директори ННІ,
директори ВП НУБіП
України,
науково-педагогічні
працівники

2.1.4

Спосіб виконання

Відповідальна особа

Зміст заходу

№
заходу

З 01.09.2021 р.

До 30.06.2021 р.

Протягом року

Постійно

Термін
виконання

Проводити анкетування студентів з метою дослідження Постійно
мотивації їх до навчання, якості освітнього процесу в
Університеті, рівня практичної підготовки, умов
проживання та харчування, нестатутних відносин та ін.

Забезпечити наповнення й підтримку в актуальному Протягом року
стані електронних навчальних курсів дисциплін на
навчальному порталі університету.
Постійно оновлювати актуальні версії робочих програм
дисциплін та силабусів 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

Кваша С.М.,
Шевчук В.М.,
Кліх Л.В.,
Лопушняк В.І.
декани факультетів,
директори ННІ,
директори ВП НУБіП
України

Здійснити внутрішнє незалежне
оцінювання знань студентів як
частини системи забезпечення
моніторингу якості освітнього
процесу

Проводити моніторинг соціальних Кваша С.М.,
досліджень стану та якості Шевчук В.М.,
освітнього процесу
Кліх Л.В.,
декани факультетів,
директори ННІ,
директори ВП НУБіП
України

Забезпечити подальший розвиток Кваша С.М.,
дистанційного навчання
Шевчук В.М.,
Кліх Л.В.,
Лопушняк В.І.
директори ННІ,
декани факультетів,
завідувачі кафедр,
директори ВП НУБіП
України

2.1.8

2.1.9

2.1.10
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Провести внутрішнє незалежне оцінювання знань Постійно
студентів
на
основі
використання
сучасних
комп’ютерних технологій, у тому числі, під час
процедури вступу на програми підготовки фахівців ОС
«Магістр», у навчальному процесі відокремлених
підрозділів
університету
та
міжкафедральних
навчальних лабораторій

Кваша С.М.,
Шевчук В.М.,
Кліх Л.В.,
декани факультетів,
директори ННІ,
директори ВП НУБіП
України, НПП

Удосконалити навчальні плани і
освітні
програми
підготовки
фахівців
ОС
«Бакалавр»
і
«Магістр»

Термін
виконання
Проводити перевірку навчальних планів підготовки ОС Постійно
«Бакалавр» і «Магістр» в частині відповідності
вибіркової складової потребам ринку праці
Спосіб виконання

Відповідальна особа

Зміст заходу

№
заходу
2.1.7

2.1.16

2.1.15

2.1.14

2.1.13

2.1.12

№
заходу
2.1.11
Відповідальна особа

Провести атестацію та підвищення
кваліфікації
педагогічних
і
керівних кадрів коледжів – ВП
НУБіП України
Забезпечити якісну підготовку
слухачів
консультаційно-підготовчих курсів набору 2020-2021
н.р. з загальноосвітніх предметів
до здачі ЗНО
Проводити
профорієнтаційну
роботу для вступників
Кваша С.М.,
Ржевський Г.М.,
Мотринчук Д.Й.,

Кваша С.М.,
Лопушняк В.І.
директори ВП НУБіП
України
Багацька О.М.,
НПП, залучені до
викладання дисциплін

Удосконалювати методи та форми Кваша С.М.,
самостійної роботи студентів
Шевчук В.М.,
Кліх Л.В.,
директори ННІ,
декани факультетів,
завідувачі кафедр
Забезпечити постійний моніторинг Кваша С.М.,
якості освітнього процесу в Шевчук В.М.,
Університеті, регіональних закла- Кліх Л.В.,
дах вищої освіти, міжкафед- Лопушняк В.І.
ральних навчальних лабораторіях директори ННІ,
декани факультетів,
директори ВП НУБіП
України
Формувати
базу
провідних Кваша С.М.,
роботодавців
та
налагодити Шевчук В.М.,
ефективну
співпрацю
із Мотринчук Д.Й.,
стратегічними
партнерами директори ННІ,
Університету
декани факультетів

Зміст заходу
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Продовжити практику проведення Дня відкритих Протягом року
дверей та гостинності в Університеті, в т.ч. у
дистанційному форматі.

Залучати слухачів на консультаційно-підготовчі курси, Протягом року
організувати якісне навчання слухачів, забезпечити
підготовку методичних матеріалів у друкованій та
електронній формах

Продовжити формувати базу стратегічних партнерів – Протягом року
підприємств і організацій, лідерів відповідних галузей,
створення навчально-наукових центрів та підписання з
ними двосторонніх довготермінових угод про співпрацю з підготовки та підвищення якості навчальних
планів, інформаційно-методичного забезпечення, практичного навчання студентів, поліпшення матеріальнотехнічної бази Університету
Організувати проведення атестації педагогічних Лютий-травень
працівників та підготувати пакет відповідних 2021 року
документів після її закінчення

Продовжити практику використання ректорського, Протягом року
директорського та деканського контролю знань
студентів із застосуванням сучасних комп’ютерних
технологій.
Проводити анкетування студентів, з метою вивчення їх
задоволеності якістю освітнього процесу

Термін
виконання
Наповнювати бібліотечний фонд необхідною кількістю Протягом року
сучасної навчальної літератури, у т. ч. в електронній
формі, використовувати дистанційну форму навчання
на базі платформи «Elearn»
Спосіб виконання

2.2.1

2.1.18

2.1.17

№
заходу

Кваша С.М.,
Шевчук В.М.,
Лопушняк В.І.
Коропець Л.А.,
декани факультетів,
директори ННІ та ВП
Кваша С.М.,
Поливач М.А.,
Ржевський Г.М.,
директори ННІ,
декани факультетів,
завідувачі кафедр,
директори ВП НУБіП
України

Коропець Л.А.,
декани факультетів,
директори ННІ

Відповідальна особа

Термін
виконання

Поширювати інформацію про університет через сайт
НУБіП України, соціальні мережі та ЗМІ.
Розробляти інформаційно-рекламну продукцію про
Університет
Забезпечити наповнення та підтримку в актуальному Протягом року
стані відомостей в ЄДБО щодо кадрового та
матеріально-технічного забезпечення для успішного
проходження акредитаційних та ліцензійних експертиз

Спосіб виконання

Продовжувати практику формування та вибору Протягом року
студентами магістратури вибіркових дисциплін у
розрізі дисциплін за спеціальністю (2, 3 семестр) та
дисциплін за уподобаннями студентів із загальноуніверситетського переліку (упродовж 2 семестру)
8

Регулярно проводити екскурсії музеєм історії НУБіП Протягом року
України та іншими галузевими музеями університету,
публікації науково-популярних статей стосовно життя
та діяльності НУБіП України, організація виставок.
Запровадити інтернет-екскурсії музеями університету.
Залучати студентів та викладачів до пошукової роботи
задля оновлення та збільшення експозиції музею історії
університету.
Проводити тематичні лекції та творчі вечори.
Виготовляти тематичні банери, експозиційні стенди
Мета 2.2. Розвиток магістратури з посиленням акценту на дистанційну освіту
Підвищити
якість
підготовки Кваша С.М.,
Поширити досвід бізнес-курсу «Агрокебети» на інші Протягом року
студентів магістратури
Шевчук В.М.,
магістерські програми.
Отченашко В.В.,
Забезпечити для студентів магістратури освітньо- Протягом року
Колеснікова О.М.,
наукової програми підготовки участь: у виконанні
декани факультетів,
наукових тем випускових кафедр; у виступах на
директори ННІ,
наукових
конференціях,
семінарах,
постерних
завідувачі випускових презентаціях; публікаціях результатів досліджень;
кафедр
підготовці авторефератів магістерських робіт.

Наповнити базу ЄДБО інформацією у відповідності до вимог
Ліцензійних умов провадження
освітньої діяльності щодо кадрового та матеріально-технічного
забезпечення освітнього процесу
Осучаснити освітню та наукововиховну роботу зі студентами та
абітурієнтами на базі музею НУБіП
України

Зміст заходу

2.2.5

Удосконалювати процес атестації Кваша С.М.,
студентів магістратури
декани факультетів,
директори ННІ,
завідувачі випускових
кафедр,
Колеснікова О.М.
Сприяти
працевлаштуванню Кваша С.М.,
випускників
Університету, декани факультетів,
започаткувати сторінку обліку директори ННІ,
працевлаштування
завідувачі кафедр

2.2.3

Відповідальна особа

Підвищити якість підготовки та Декани факультетів,
захисту магістерських робіт, у т.ч. директори ННІ,
онлайн
завідувачі випускових
кафедр, призначені
наказом ректора
уповноважені за
перевірку,
Колеснікова О.М.,
Касаткін Д.Ю.

Зміст заходу

2.2.2

№
заходу
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Регулярно проводити ярмарки вакансій, зустрічі із Протягом року
бізнесом.
Укладати договори між Університетом, роботодавцями та
студентами магістратури для забезпечення проходження
практик та майбутнього працевлаштування випускників.
Вести електронний облік працевлаштування випускників
підрозділами

Термін
виконання
Проводити загальноуніверситетську конференцію для До 25 листопада
студентів магістратури 2-го р.н. із представленням 2021 р.
результатів досліджень
у вигляді постерних
презентацій.
Здійснювати систематичні перевіри проведення ЕКів, Протягом року
екзаменаційних сесій та організації освітнього процесу
студентів магістратури
Посилити відповідальності студентів та викладачів за Протягом року
дотриманням усіх елементів дистанційного навчання.
Постійно оновлювати тематики магістерських робіт До 30.10.2021 р.
згідно структури (фундаментальні/ інноваційні/
неординарні).
Запровадити виконання інноваційних дистанційних Протягом року
проектів на базі НДГ, структур університету.
Наповнювати бази темами магістерських робіт з метою Протягом року
недопущення їх дублювання.
Проводити перевірку магістерських робіт на Червень,
дотримання норм ЗУ «Про освіту» ст.42 «Академічна листопад 2021 р.
доброчесність» з використанням спеціалізованих
програми
з
подальшим
збереженням
їх
в
університетському репозиторії
Проводити атестації згідно Положення про підготовку Травень,
і захист магістерської роботи та Вимог до атестації листопад
студентів магістратури.
2021 р
Забезпечити своєчасне оновлення та наповнення Протягом року
сторінки магістра на сайті Університету
Спосіб виконання

Зміст заходу

Відповідальна особа

Термін
виконання
Підготовка
та
атестація
науково-педагогічних Лютий, вересень
працівників зі знань іноземної мови.
2021 року

Спосіб виконання

Розширити перелік дисциплін, Кваша С.М.,
викладання яких здійснюється Ткачук В.А.,
іноземною мовою
декани факультетів,
директори ННІ, комі- Підготовка нових курсів дисциплін, які можуть Протягом року
сія із атестації НПП
викладати англійською мовою для іноземних студентів
Мета 2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності, використання інформаційних та інтерактивних технологій
Забезпечити навчальні дисцип- Кваша С.М.,
Продовжити практику видання сучасних підручників і Протягом року
2.3.1
ліни
сучасною
навчально- Ткачук В.А.,
навчальних посібників за рекомендацією вченої ради
методичною
літературою
та Шевчук В.М.,
Університету.
програмним забезпеченням
Кліх Л.В.,
Забезпечити вільний доступ НПП і студентів до
директори ННІ,
літератури, розміщеної в електронних бібліотеках,
декани факультетів,
своєчасне їх оновлення.
завідувачі кафедр
Продовжити практику дистанційного викладання
дисциплін з використанням сучасних інформаційних
технологій, хмарних технологій в освітньому процесі
Підвищити
якість
змісту Кваша С.М.,
Проводити
моніторинг
книгозабезпеченості Протягом року
2.3.2
підручників, посібників, мето- Ткачук А.
навчальних дисциплін та відбір найбільш якісних
дичних рекомендацій, у т.ч. в Шевчук В.М.,
рукописів сучасних підручників і навчальних
електронній формі
Кліх Л.В.,
посібників для друку за кошти Університету.
директори ННІ,
Розглядати навчально-методичною радою та подавати
декани факультетів,
на затвердження Вченою радою Університету рукописи
навчально-методична підручників та навчальних посібників після перевірки
рада,
їх на плагіат.
директори ВП НУБіП Проводити засідання комісії з етики та академічної
України
доброчесності для розгляду видань навчальної
літератури
Осучаснити
роботу
наукової Кваша С.М.,
Наповнювати цифрову бібліотеку НУБіП України Постійно
2.3.3
бібліотеки
Кіщак Т.С.,
сучасними навчальними та науковими виданнями.
директори ННІ,
Забезпечити вільний доступ до літератури, розміщеної
декани факультетів,
в електронній бібліотеці.
директори ВП НУБіП Впроваджувати сучасні інформаційні технології у
України
діяльність бібліотеки.
Надання сучасної професійної інформації НПП та
здобувачам вищої освіти
10

№
заходу
2.2.6

3.2

3.1

№
заходу
Відповідальна особа

Спосіб виконання

Термін
виконання
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НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКЕ САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА.
ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ
Сприяти ефективній діяльності Кваша С.М.,
Сприяти розвитку студентського самоврядування з Протягом року
органів студентського самов- Ржевський Г.М.,
інтенсивним використанням дистанційних форм
рядування, надавати допомогу директори ННІ,
спілкування.
старостам, головам студрад і декани факультетів
Продовжити розвиток студентського самоврядування
активу
в
реалізації
цілей,
через активізацію роботи студентської організації та
визначених Законом України «Про
студентського містечка, студентської профспілкової
вищу освіту»
організації, підвищення професіоналізму лідерів та
активістів студентського самоврядування, оновлення і
забезпечення рейтингової системи поселення в
гуртожиток,
виховання
сумлінної
поведінки,
відповідального ставлення до членів колективу, майна
університету.
Проводити звітно-виборчі конференції на факультетах
(ННІ) та в студентських гуртожитках.
Забезпечити безперебійну роботу Міжнародної
асоціації випускників НУБіП України.
Забезпечити
всебічне
сприяння
налагодженню
міжнародних зв’язків та провадженню міжнародної
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і
культури,
контактів
органів
студентського
самоврядування Університету з українськими та
міжнародними студентськими організаціями.
Проводити збори з активом студентських рад
гуртожитків, студентських організацій факультетів
(ННІ), старостами академічних груп
Продовжити формування світогля- Кваша С.М.,
Забезпечити дотримання урочистої Присяги студента.
Протягом року
ду студентства, спрямованого на Ржевський Г.М.,
Проводити круглі столи, відкриті тематичні лекції
виховання почуття патріотизму в директори ННІ,
присвячені історичним подіям розвитку та становлення
ставленні до Університету, всієї декани факультетів
України. Забезпечити участь студентства у громадУкраїни
ському житті, продовжити формування цілеспрямова-

Зміст заходу

3.3

№
заходу
Відповідальна особа

Дотримання
НПП
Етичного Кваша С.М.,
кодексу, а студентами – Присяги Михайліченко М.В.,
студента НУБіП України
Ржевський Г.М.,
директори ННІ,
декани факультетів

Зміст заходу

Термін
виконання
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ного, творчого ставлення молоді до навчання,
створення системи мотивації для якісного оволодіння
знаннями, практичними навичками та професійними
компетенціями.
Забезпечити повноцінний розвиток молоді, а саме:
охорона і зміцнення її фізичного, психічного та
духовного здоров'я, захист соціальних прав,
формування особистості шляхом патріотичного,
правового, екологічного виховання, утвердження в
учасників освітнього процесу моральних цінностей,
соціальної активності, громадянської позиції та відповідальності, здорового способу життя, вміння вільно
мислити та самоорганізовуватися в сучасних умовах,
створення необхідних умов для реалізації учасниками
освітнього процесу їхніх здібностей і талантів,
збереження та примноження моральних, культурних,
наукових цінностей і досягнень суспільства, поширення
знань серед населення, підвищення освітнього і
культурного рівня громадян шляхом проведення
масових загальноуніверситетських заходів
Проводити роз’яснювальну з НПП з дотримання Протягом року
Правил внутрішнього розпорядку та Етичного кодексу
НПП.
Продовжити роботу «Ради з організації виховної
діяльності НУБіП України».
Продовжити реалізацію річних комплексних програм
виховної роботи із студентством інститутів/факультетів
(включаючи
програму
тренінгу
«Школа
першокурсника»).
На регулярній основі проводити підвищення
кваліфікації педагогічних працівників, у т. ч.
наставників академічних груп, з питань оновлення
змісту виховної роботи, психологічної та педагогічної
компетентності

Спосіб виконання

Формування незалежних студент- Кваша С.М.,
ських ЗМІ
Ржевський Г.М.,
Рудень Д.М.,
декани факультетів,
директори ННІ

Продовжити реалізацію проекту Кваша С.М.,
«Школа лідерства НУБіП України» Ржевський Г.М.,
Кушпій Д.С.,
директори ННІ,
декани факультетів

3.7

3.8

Кваша С.М.,
Ржевський Г.М.,
Майданюк І.З.,
Кушпій Д.С.,
директори ННІ,
декани факультетів
Кваша С.М.,
Ржевський Г.М.,
директори ННІ,
декани факультетів

Відповідальна особа

Запровадити
нову
ефективну Кваша С.М.,
систему життєдіяльності студент- Ржевський Г.М.,
ського містечка
Стецюк С.В.,
декани факультетів,
директори ННІ

Участь
творчих
колективів
Університету
у
міжнародних
проектах та мистецьких заходах в
Україні і за її межами, залучати їх
до участі у профорієнтаційних
заходах
Залучити студентів до роботи у
творчих студіях та колективах
університету

Зміст заходу

3.6

3.5

№
заходу
3.4
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Впровадження та поширення форм і методів культурнопросвітницької діяльності у кожну студентську групу;
відновити діяльність духового оркестру Університету як
іміджевого колективу; вивчити можливості присвоєння
звання «народний» іншим колективам Університету.
Забезпечити проведення роз’яснювальної роботи серед
студентів нового набору в рамках тренінгу «Школа
першокурсника» щодо діяльності творчих студій на
кафедрі культурології
Забезпечення естетичного вигляду студентського
містечка, створити комфортні умови проживання в
гуртожитках, налагодити організаційну систему прийомуздачі кімнат студентами.
Завершити ремонт студентського клубу «Артпростір».
Продовжити дотримання програми енергозбереження в
гуртожитках.
Удосконалити форми первинних документів (ордеру на
поселення) в студентському містечку
Випуск електронної студентської газети, створення телерадіо студії, озвучення національно-патріотичних
культурно-мистецьких творів в основних корпусах і
будівлях Університету (гуртожитках).
Виховувати у молоді патріотизм і повагу до Конституції
України та державних символів України
Продовжити роботу проекту «Школа лідерства»,
відібрати креативних студентів і надати їм найкращу
підготовку, інструменти для саморозвитку, які дозволять
розкрити себе, свої можливості, обрати свій особистісний
та професійний шлях

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Термін
виконання
Підтримувати налагоджені контакти з українськими та Протягом року
міжнародними студентськими організаціями, творчими
колективами, іншими вітчизняними та зарубіжними
організаціями щодо можливої співпраці
Спосіб виконання

4.1.3

4.1.2

4.1.1

№
заходу
Відповідальна особа

Спосіб виконання

Термін
виконання
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Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень,
спрямованих на вирішення проблем сталого сільського розвитку
Придбати сучасне лабораторне Ібатуллін І.І.,
Робота по залученню асигнувань для придбання Протягом року
обладнання, моделюючі пакети Отченашко В.В.,
наукового обладнання для забезпечення діяльності
програм
для
покращання Шостак В.М.,
Центру
колективного
користування
науковим
організаційних та технічних умов Туринський В.М.,
обладнанням з новітніх агротехнологій
проведення фундаментальних та директори НДГ
прикладних досліджень світового
рівня
Пошук і розвиток нових напрямів Ібатуллін І.І.,
Формування перспективної тематики проведення Протягом року
фундаментальних
досліджень, Отченашко В.В.,
фундаментальних
та
прикладних
досліджень
прикладних наукових і науково- Самсонова В.В.,
відповідно пріоритетних напрямів розвитку науки і
технічних розробок у галузі директори НДІ,
техніки України та пріоритетних тематичних напрямів
сільськогосподарських, технічних, заступники деканів з
наукових досліджень і науково-технічних розробок
біологічних, економічних, юридич- наукової робот
НУБіП України.
них, природничих, педагогічних,
Використання можливостей платформи Scopus та Web
історичних, філософських, фізикоof Science для пошуку перспективних тематик
математичних наук
Участь у виконанні державних нау- Ібатуллін І.І.,
Участь вчених Університету в реалізації пріоритетних Протягом року
ково-технічних
програм, Отченашко В.В.,
напрямів розвитку вітчизняної науки спільно з НАН і
розширення
співпраці
з Туринський В.М.,
НААН України.
міністерствами та відомствами з директори НДІ,
Створення спільних з НААН України науковопитань проведення досліджень на заступники деканів з
дослідних інститутів з актуальних проблем розвитку
їх замовлення
наукової роботи,
агросектору країни, активізувати діяльність спільного з
директори ВП НДГ
НААН Укрїни Північного наукового центру.
Створення спільних з НАН України, НААН та іншими
установами науково-навчальних центрів (1 на
факультет/ ННІ), укладання договорів із впровадження
сучасних перспективних наукових розробок в НДГ,
спільно проводити наукові семінари, конференції, дні
поля з метою популяризації наукових досягнень.

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ

Зміст заходу

Подання вченими університету Ібатуллін І.І.,
результатів наукових досліджень Отченашко В.В.,
на здобуття премій міжнародного Самсонова В.В
та національного рівнів

4.1.6

Ібатуллін І.І.,
Отченашко В.В.,
Туринський В.М.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи,
директори ВП НДГ

Підвищити
якість
наукової
діяльності
та
ефективність
впровадження наукової продукції у
виробництво

4.1.5

Відповідальна особа

Пошук перспективних джерел Ібатуллін І.І.,
фінансування науково-дослідних Отченашко В.В.,
робіт
Ушкалов В.О.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи,
директори ВП НДГ

Зміст заходу

4.1.4

№
заходу

Термін
виконання
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Забезпечити науковий супровід технологій виробництва продукції рослинництва та тваринництва у ВП
НУБіП за напрямками: рослинництво, тваринництво,
економічна та фінансова діяльність.
Сформувати наукові колективи в структурних
підрозділах університету для участі у науковотехнічних програмах, конкурсах тощо
Участь у міжнародних та вітчизняних конкурсах Протягом року
наукових робіт.
Подати не менше 2-х комплексних проектів НДР від
наукового структурного підрозділу.
Удосконалення процедури проведення конкурсного
відбору проектів
науково-дослідних
робіт
в
Університеті.
Запровадження кращого європейського досвіду для
конкурсного відбору проектів наукових досліджень та
науково-технічних розробок
Систематичний контроль за якістю наукової діяльності Протягом року
та моніторинг за ефективністю впровадження наукової
продукції у виробництво.
Системна перевірка та аналіз стану використання
наукових розробок вчених НУБіП України.
Здійснити апробацію та впровадження наукових
розробок вчених університету в господарствах
Університету з метою зразкового ведення інноваційної
та виробничої діяльності.
Проводити у ВП НУБіП України Дні поля з
демонстрацією
наукових
розробок
вчених
Університету та творчих колективів з виконання
наукових проектів та науково-дослідних робіт
Посилити відбір найбільш актуальних робіт науковців Протягом року
Університету на здобуття премій міжнародного та
національного рівнів

Спосіб виконання

Відповідальна особа

Здійснити маркетингові заходи для
популяризації
можливостей
Університету щодо виконання
наукових
досліджень
за
замовленням

Оптимізація структури наукових
підрозділів
Університету
для
забезпечення інтеграції освіти і
науки з виробництвом

Активна співпраця з бізнесом.
Розширення джерел залучення
коштів на проведення науководослідних робіт та надання
платних інформаційно-консультаційних та науково-експертних
послуг

4.1.9

4.1.10

Ібатуллін І.І.,
Отченашко В.В.,
Туринський В.М.,
Ушкалов В.О.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи,
директори ВП НДГ
Ібатуллін І.І.,
Отченашко В.В.,
Туринський В.М.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи,
директори ВП НДГ
Ібатуллін І.І.,
Отченашко В.В.,
Туринський В.М.,
Ушкалов В.О.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи,
директори ВП НДГ

Забезпечити фінансування витрат Ібатуллін І.І.,
на
виконання
досліджень Отченашко В.В.,
відповідно до чинних нормативних Шостак В.М.
документів

Зміст заходу

4.1.8

№
заходу
4.1.7
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Активізувати співпрацю з бізнесом.
Протягом року
Забезпечити укладення договорів на виконання
науково-дослідних робіт та надання наукових,
консультаційних і науково-методичних послуг кожною
кафедрою.
Забезпечити надходження коштів спецфонду по університету на рівні не неижче 26 млн. грн (до 75 коп.
на 1 бюджетну грн.).
Забезпечити заключення не менше 2-х договорів на
виконання науково-дослідних робіт ВП НУБіП України
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

Здійснення контролю та заходів із забезпечення Протягом року
ефективної роботи наукових та навчально-наукових
лабораторій

Термін
виконання
Удосконалити систему фінансового планування і Протягом року
супроводу виконання науково-дослідних робіт.
Оптимізувати структуру кошторису витрат для
проведення наукових досліджень.
Довести до 20 % частку витрат Університету, які
спрямовуються на науково-дослідні роботи
Проводити інформаційні заходи, у т.ч. за участю Протягом року
навчально-дослідних господарств, з метою висвітлення
здобутків та дослідницьких можливостей вчених
університету
Спосіб виконання

Отченашко В.В.,
Герасимова Т.М.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи
Отченашко В.В.,
Герасимова Т.М.,
Морозов О.Ф.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи

Отченашко В.В.,
Мельник В.І.,
відповідальні
секретарі наукових
видань,
завідувачі кафедр

Підвищити
науково-технічний
потенціал та конкурентоздатність
об'єктів права інтелектуальної
власності
Університету,
його
розвитку на інноваційній основі
Провести патентно-кон'юнктурні,
інформаційні та маркетингові
дослідження та прогнозування
взаємовигідних умов комерціалізації та реалізації об'єктів прав
інтелектуальної
власності
на
ринках продажу ліцензій

Удосконалити web-сайти наукових
видань Університету на базі інформаційно-технічної системи Open
Journal System. Забезпечити формування імпакт-фактора наукових
видань Університету та входження
їх до наукометричних баз Scopus,
Web of Science

4.1.11

4.1.13

4.1.12

Відповідальна особа

Зміст заходу

№
заходу

Термін
виконання
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взаємовигідних умовах.
Добитися функціонування сучасних стартапів на кожному
факультеті/ННІ.
Формування та реалізація діяльності інноваційних
кластерів
Прогнозування взаємовигідних умов та активна Протягом року
комерціалізація
об'єктів
права
інтелектуальної
власності згідно законів України «Про інноваційну
діяльність» та «Про державне регулювання діяльності у
сфері трансферу технологій»
Моніторинг
перспективних
об’єктів
права Протягом року
інтелектуальної власності та пошук інвесторів для
впровадження у виробництво.
Співпраця з Державною науковою установою
УкрІНТЕІ для реалізації співробітництва у сфері науки,
технологічного трансферу та іноваційної діяльності.
Отримання сертифікатів на сорти рослин, власником
яких є університет для заключення договорів та
реалізації садивного матеріалу в рамках діючого
законодавства України.
Надання
науково-методичної
допомоги
та
консультаційних послуг щодо охорони об’єктів права
інтелектуальної
власності,
комерціалізації,
з
подальшим заключенням ліцензійних договорів
конкурентноздатних товарів і послуг, що мають
охоронні документи, які належатьУніверситету
Продовжити роботу щодо включення наукових видань Протягом року
НУБіП України до міжнародних наукометричних баз
даних

Спосіб виконання

Отченашко В.В.,
Мельник В.І.,
відповідальні
секретарі наукових
видань
Ібатуллін І.І.,
Отченашко В.В.,
Ушкалов В.О.
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи,

Розширити
сфери
діяльності
Української лабораторії якості і
безпеки продукції АПК, у т.ч. у
регіонах України

Відповідальна особа

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

Зміст заходу

4.1.17

Забезпечити
сервісне
обслу- Отченашко В.В.,
говування матеріально-технічної головний метролог
бази наукових підрозділів

4.1.16. Підвищити ефективність роботи Ібатуллін І.І.,
Науково-дослідного та проектного Отченашко В.В.,
інституту
стандартизації
і Філіпова Л.Ю.
технологій
екобезпечної
та
органічної продукції (м. Одеса)

4.1.14

№
заходу
4.1.14

18

Термін
виконання
Систематичне поповнення групи зовнішніх незалежних Протягом року
експертів з відповідних галузей наук, за якими
видаються наукові журнали Університету для їх
рецензування.
Залучення до складу редакційних колегій іноземних
вчених та представників міжнародних наукових
установ, які мають високий індекс цитування
Активізація зв’язків та участь УЛЯБП АПК у спільній Протягом року
підготовці проектів у конкурсах МОН України,
Міністерства розвитку громад та територій тощо,
виконання спільних досліджень з кафедрами та
науковими підрозділами Університету.
Забезпечення функціонування на базі УЛЯБП АПК
центру користування наукоємним обладнанням.
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
Забезпечити ефективне використання лабораторного Протягом року
обладнання.
Проводити виконання спільних наукових досліджень з
кафедрами та науковими підрозділами Університету,
збільшити надходження коштів до спеціального фонду
та зміцнити матеріально-технічну базу інституту
Проведення планового сервісного обслуговування та Протягом року
метрологічної повірки і калібровки наукового
обладнання, ремонту лабораторного обладнання за
заявками підрозділів університету.
Здійснення інвентаризації основних, оборотних засобів
матеріалів.
Контроль за діяльністю наукових лабораторій
Університету
Спосіб виконання

4.2.1

4.1.20

4.1.19

№
заходу
4.1.18
Ібатуллін І.І.,
Отченашко В.В.,
Туринський В.М.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи,
директори ВП НДГ

Ібатуллін І.І.,
Отченашко В.В.,
Самсонова В.В.,
Мельник В.І.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи
Отченашко В.В.,
Павлюченко Т.І.

Розвивати перспективні форми
спільної наукової та інноваційної
діяльності
в
підрозділах
Університету

Взаємодіяти із закладами вищої
освіти, науковими установами в
здійсненні наукової, науковотехнічної
та
інноваційної
діяльності та їх активне залучення
до реалізації спільних наукових
програм і проектів
Покращити якісний та кількісний
склад
штатних
наукових
працівників Університету

Термін
виконання
Створення спільно з провідними установами і Протягом року
організаціями навчально-наукових центрів для
проведення спільних наукових досліджень.
Розвиток перспективних форм роботи Центру
колективного користування науковим обладнанням
НУБіП «Агропромисловий комплекс, лісове і садовопаркове господарство, ветеринарна медицина» з
використанням об’єктів дослідницької інфраструктури,
надання послуг замовникам на договірній основі.
Виконання міжкафедральних досліджень; організація і
проведення науково-дослідних робіт з урахуванням
досвіду ведення наукової діяльності у провідних
вітчизняних та зарубіжних університетах.
Підготовка не менше 5 комплексних міжкафедральних,
2-х міжінститутських/міжфакультетських проектів на
виконання НДР
Забезпечити укладання не менше ніж 3-х договорів від Протягом року
НДІ про науково-технічне співробітництво, реалізацію
спільних науково-дослідних проектів, проведення
конференцій, семінарів, круглих столів, виставок,
видання спільних наукових та навчально-методичних
праць
Спосіб виконання
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Залучення не менше 3-4-х штатних наукових Протягом року
співробітників до виконання кожної НДР.
Залучення до виконання НДР студентів з оплатою,
аспірантів, докторантів, осіб, що мають науковий
ступінь та вчене звання
Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів
Сприяти формуванню спеціа- Ібатуллін І.І.,
Проведення
науково-методичних семінарів
щодо Протягом року
лізованих вчених рад для захисту Боярчук С.В.
підготовки й атестації наукових та науководисертацій на здобуття наукових
педагогічних кадрів згідно чинного законодавства
ступенів доктора і кандидата наук
та ступеня доктора філософії

Відповідальна особа

Зміст заходу

4.2.6

4.2.5

4.2.4

4.2.3

№
заходу
4.2.2
Відповідальна особа

Забезпечити участь аспірантів і Ткачук В.А.,
докторантів у системі міжна- Барабаш О.І.,
Отченашко В.В.,
родного наукового обміну
голова Ради аспірантів

Підвищити
якість
підготовки Ібатуллін І.І.,
аспірантів і докторантів на всіх Барабаш О.І.,
етапах
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи,
наукові керівники і
консультанти
Підвищити якість інформаційного Теплюк В.М.,
забезпечення дослідницьких про- директори НДІ,
цесів для аспірантів та докторантів заступники деканів з
наукової роботи,
голова Ради аспірантів
Спрямувати виконання наукових Директори НДІ,
досліджень на реальні проєкти заступники деканів з
країни,
стратегічні
напрямки наукової роботи
розвитку держави
Залучити кошти для наукових Ткачук В.А.,
досліджень аспірантів і докто- Отченашко В.В.,
рантів через систему грантів, голова Ради
благодійних фондів, держав-них і аспірантів, директори
приватних організацій, установ та НДІ, заступники
інших джерел
деканів з наукової
роботи, наукові
керівники і
консультанти

Зміст заходу
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Розміщення на сайті університету (сторінки відділів Протягом року
аспірантури, докторантури та атестації наукових
кадрів) чинних і перспективних тематик з підготовки
кандидатських та докторських дисертацій
Забезпечити участь студентів, аспірантів і молодих Протягом року
вчених у міжнародних й вітчизняних наукових
конкурсах, стартапах, науково-дослідних роботах і
проектах та інших науково-технічних заходах.
Пошук благодійних фондів, комунальних, державних і
приватних організацій, зацікавлених у наукових
дослідженнях.
Інформаційна підтримка щодо отримання іменних
стипендій, дипломів, інших заохочень для молодих
вчених та студентів-дослідників, сприяння підвищенню
рівня якості їх життя.
Збільшити на 3 % частку аспірантів, підготовка яких
здійснюється за кошти фізичних осіб та сторонніх
організацій
Забезпечити участь аспірантів у системі міжнародного Протягом року
наукового обміну за участю університетів США,
Китаю та країн ЄС

Забезпечити роботу інформаційно-комунікаційних Протягом року
технологій, Інтернету, медіаосвіти тощо для аспірантів
та докторантів, створивши інформаційну групу
«Аспіранти НУБіП України»

Термін
виконання
Посилення вимог до конкурсного відбору аспірантів і Протягом року
докторантів, удосконалення системи оцінювання якості
фахового та мовного рівня підготовки аспірантів і
докторантів з використанням механізмів контролю,
прийнятих в Україні та за її межами
Спосіб виконання

4.2.9

4.2.8

№
заходу
4.2.7

Публікувати статті наукових та
науково-педагогічних працівників
іноземними мовами у міжнародних, вітчизняних виданнях, які
мають імпакт-фактор або індекс
цитування,
та
входять
в
наукометричні бази даних Scopus,
Web of Science і наукових виданнях
Університету

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

Запровадити стандарти якості (ISO
9001) в систему підготовки
аспірантів і докторантів, підтримка
інноваційних
форм
науководослідної діяльності молодих
спеціалістів
Посилити громадську активність
молодих вчених

Отченашко В.В.,
Мельник В.І.,
відповідальні
секретарі наукових
видань,
завідувачі кафедр

Отченашко В.В.,
Галат М.В.

Відповідальна особа

Зміст заходу
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Розвиток співпраці між молодіжними організаціями, Протягом року
асоціаціями, закладами вищої освіти, науковими
установами, міністерствами та відомствами України.
Проведення
науково-методичних,
інформаційних
заходів для молодих вчених, онлайн – зустрічей з
провідними зарубіжними, вітчизняними науковцями,
конкурсів, наукових та інтелектуальних ігор.
Збільшення чисельності наукових публікацій молодих
вчених.
Участь у Всеукраїнському конкурсі студентських
наукових робіт з галузей знань і спеціальностей у 20202021 н. р. (не менше 2-х наукових робіт від
студентського наукового гуртка).
Представлення здобутків студентської наукової
діяльності для представників Малої академії наук та
учнів-випускників в рамках проведення профорієнтаційної роботи.
Організація проведення «Фестивалю студентської
науки – 2021»
Відпрацювання фінансових, методичних та орга- Протягом року
нізаційних механізмів підготовки та подання міжнародних
публікацій
вченими
Університету.
Забезпечення обов’язкового цитування у наукових
публікаціях робіт вчених університету та України.
Здійснення систематичного моніторингу міжнарод-них,
вітчизняних видань, які мають імпакт-фактор або індекс
цитування та входять в наукометричні бази Scopus, Web
of Science з відповідних галузей знань

Термін
виконання
Розробка нових PhD програм по наукових Протягом року
спеціальностях для підготовки здобувачів наукового
ступеня доктора філософії
Спосіб виконання

Спосіб виконання

Термін
виконання

Удосконалити взаємозв'язки та
взаємодію
науково-дослідних
інститутів університету з бізнесом,
суб'єктами господарювання

Налагодити співробітництво із Отченашко В.В.,
суб'єктами аграрних підприємств Туринський В.М.
стосовно трансферу інноваційних
розробок, ліцензій та договорів

4.3.3

4.3.4

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

Створити систему інформаційноаналітичного забезпечення трансферу технологій на основі мережі
існуючих та новостворених інноваційних підрозділів університету

4.3.2
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Реалізація науковими підрозділами університету Протягом року
системи трансферу наукових технологій селекції та
насінництва у виробничу діяльність суб’єктів аграрного
підприємництва та навчально-дослідних господарств

Встановити взаємозв'язки НДІ з бізнесом та суб'єктами Протягом року
господарювання, виявити їх потреби у наукових
розробках, впровадити наукові розробки вчених
університету у практику, збільшити реалізацію
інвестиційно привабливих інноваційних проектів у
навчально-дослідних господарствах Університету

Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності
Теслюк В.В.,
Діяльність наукового парку НУБіП України «Стале Протягом року
Отченашко В.В.,
природокористування та якість життя» спрямувати на
Герасимова Т.М.,
пошук новацій та розбудову інфраструктури.
директори НДІ,
Забезпечити подання інноваційних проєктів (розробок)
заступники деканів з
до Наукового парку НУБіП України.
наукової роботи
Залучити фонди до фінансування інноваційних
проєктів університету
Ібатуллін І.І.,
Організація постійно діючої виставки новітніх Протягом року
Отченашко В.В.,
технологій, інноваційних проєктів, нової техніки.
Герасимова Т.М.,
Здійснення популяризації наукових розробок через
директори НДІ,
електронні бази, сайт НУБіП України, виступи у ЗМІ.
заступники деканів з
Забезпечити
занесення
перспективних
об'єктів
наукової роботи
промислової власності до нематеріальних активів
Університету.
Участь вчених університету у виставковій діяльності.
Розробка кластерів з новітніх інноваційних технологій
в лісовому та деревообробному господарстві,
рослинництві,
тваринництві
та біотехнологіях,
агроінженерії, інформатизації та енергетиці, переробці
продукції і її якості, оздоровчому харчуванні,
соціальній та гуманітарній сферах сільської місцевості

Відповідальна особа

Реформувати
діяльність
наукового парку НУБіП України
«Стале природокористування та
якість життя» за напрямами і
змістом функцій

Зміст заходу

4.3.1

№
заходу

4.3.9

4.3.8

4.3.7

№
заходу
4.3.6
Ібатуллін І.І.
Отченашко В.В.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи

Забезпечити
підготовку
та
реалізацію проєктів діяльності
Науково-експертного
центру,
участь вчених НУБіП України у
національних та регіональних
інноваційних проєктах

Активізувати
роботу
щодо Витвицька О.Д.,
залучення та участі в діяльності Теслюк В.В.,
Стартап Школи НУБіП України
Ковальова О.В.,
Отченашко В.В.,
декани факультетів,
директори ННІ
Забезпечити формування іннова- Теслюк В.В.,
ційної культури
Витвицька О.Д.,
Ковальова О.В.,
Остапчук А.Д.,
Отченашко В.В.
Забезпечити залучення інвестицій Туринський В.М.,
для спільного впровадження інно- Отченашко В.В.
ваційних розробок на базі структурних підрозділів університету

Відповідальна особа

Зміст заходу
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Формувати інноваційну культуру, орієнтовану на Протягом року
творчу діяльність організаційно-управлінського та
аналітичного рівня; сприяти розкриттю та реалізації
інноваційного
потенціалу
науково-педагогічних
працівників Університету
Залучення інвестицій підприємств, організацій Протягом року
недержавного сектору національної економіки для
спільного впровадження інноваційних розробок,
проектів Університету; розміщення маркетингових
пропозицій і запитів у національній та іноземних
мережах трансферу технологій.
Здійснення заходів щодо спеціалізації навчальнодослідних господарств Університету, оснащення їх
сучасною
технікою
(ВП
НУБіП
України
«Великоснітинське НДГ ім. О.В. Музиченка» –
тваринництво, ВП НУБіП України «Агрономічна
дослідна станція» – селекція і рослинництво, ВП НУБіП
України «Навчально-дослідне господарство «Ворзель»
– овочівництво та садівництво, ВП НУБіП України
«Боярська лісова дослідна станція» – лісівництво)

Термін
виконання
Участь вчених Університету у діяльності Науково- Протягом року
експертного центру НУБіП України, розробці та
виконанні регіональних інноваційних програм та
проектів, впровадження системи стимулювання та
мотивації праці наукових працівників, орієнтованої на
об‘єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за
кінцевим результатом
Забезпечити підтримку та активне залучення Протягом року
студентства, молодих вчених, наукових і науковопедагогічних працівників до роботи Стартап Школи
НУБіП України, поданні стартап проєктів
Спосіб виконання

4.4.5

4.4.4

4.4.3

4.4.2

4.4.1

№
заходу
Відповідальна особа

Спосіб виконання
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Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази
Продовжити
удосконалювати Ібатуллін І.І.,
Продовжити процедури упорядкування системи
систему
документообігу
в Кваша С.М.,
зберігання документів в університеті.
університеті
Ткачук В.А.,
Обмін документами в університеті здійснювати
Барановська О.Д.,
переважно в електронній формі, з міністерствами,
Михайліченко М.В.,
установами та організаціями – через систему
Кондрицька Т.П.,
електронної взаємодії органів виконавчої влади
Глибовець І.О.
(СЕВОВВ)
Розвиток єдиного електронного Ткачук В.А.,
Продовжити
практику
придбання
нової
та
навчально-наукового середовища Теплюк В.М.,
модернізацію існуючої серверної техніки та
університету
Глазунова О.Г.,
комунікаційного обладнання.
Мокрієв М.В.,
Збільшити кількість навчальних аудиторій для
навчальний відділ
віддаленої роботи із студентами, міжкафедральних
навчальних лабораторій та забезпечити якісні канали
передачі даних
Створити
інформаційно-освітнє Глазунова О.Г.,
Забезпечити подальший розвиток навчального порталу
середовище
Університету
на Мокрієв М.В.,
Університету.
основі розроблення електронних навчальний відділ,
Активізувати діяльність з використання електронних
навчальних, науково-методичних декани факультетів,
навчальних курсів, інтеграція в електронні навчальні
та інформаційно-довідкових WEB- директори ННІ
курси новітніх Веб-ресурсів та сервісів для організації
ресурсів, активне їх використання
навчальної діяльності
у навчальному процесі
Створення умов для формування Ткачук В.А.,
Продовжити проведення подальшої модернізації та
інформаційно-комунікаційного
Теплюк В.М.
розширення мережі бездротового доступу за
середовища
на
території
технологією Wі-Fi до мережі Інтернет у філіях наукової
Університету з використанням
бібліотеки, навчальних корпусах та гуртожитках
доступу через Wi-Fi, відеоУніверситету.
менеджменту та інших новітніх
Забезпечити придбання нової комп’ютерної та
комунікаційних технологій
мультимедійної техніки для оснащення навчальних
аудиторій, навчальних та наукових лабораторій,
адміністративних служб
Постійна модернізація WEB-сайту Рудень Д.М.,
Продовжити рекламування Університету в соціальних
Університету, у т.ч. англомовної Шинкарук В.Д.,
мережах та зовнішніх ЗМІ, укладання відповідних угод
версії
Обрамбальський В.А.

Зміст заходу

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Термін
виконання

5.1

№
заходу
Відповідальна особа

Спосіб виконання

Термін
виконання
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НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА
ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ
Забезпечити
зміцнення Ібатуллін І.І.,
- Оновити робочі місця для навчання студентів в Протягом року
матеріально-технічної бази
Кваша С.М.,
лабораторії № 20 навч. корпусу № 2 шляхом заміни
Ткачук В.А.,
хімічних столів, шаф для реактивів, витяжних шаф;
Іщенко В.В.,
- організувати проведення ремонту в аудиторії №65
директори ННІ,
навчального корпусу №4;
декани факультетів,
- створити Центр біологічних досліджень колективдиректори ВП НУБіП ного користування наукоємним обладнанням агробіоУкраїни
логічного факультету;
- організувати будівництво сучасної теплиці у НЛ
«Плодоовочевий сад»;
- організувати проведення ремонту в навчальних
лабораторіях №34 і 54 навчального корпусу №2;
- переоснастити лабораторію зернозбиральних машин
(ауд. 1, навчальний корпус № 7);
- створити лабораторію машин компанії «Amazone»;
- забезпечити технічне та практичне оновлення медіалабораторії гуманітарно-педагогічного факультету;
- створити навчальні лабораторії «Неінвазивної
діагностики хвороб тварин» та «Утилізації біологічних
відходів»;
- оснастити навчально-наукові лабораторії «Доклінічних досліджень» та «Клінічних досліджень лікарських
препаратів»;
- оснастити клінічну спеціальну лабораторію «Кардіографічних і енцелографічних досліджень тварин»;
- оновити навчально-науково-виробничу лабораторію
біржової діяльності;
- створити навчально-наукову лабораторію – музей
банківської та страхової справи в ауд.101 навчального
корпусу №10;

Зміст заходу

5.2

№
заходу

Організувати
протипожежну
безпеку згідно існуючих «Правил
пожежної безпеки для навчальних
закладів та установ системи освіти

Зміст заходу

Ібатуллін І.І.,
Ткачук В.А.,
Іщенко В.В.,
Матросов В.Є.,

Відповідальна особа

Термін
виконання

- оновити та модернізувати навчальні лабораторії
рибальства, оцінки якості молока та навчальнонауково-виробничу лабораторію водних біоресурсів та
аквакультури факультету тваринництва та водних
біоресурсів;
- забезпечити мультимедійне оформлення лекційних
аудиторій факультету землевпорядкування;
- провести заходи щодо створення галереї історичних
карт в аудиторії 112 навчального корпусу № 6, а також
створення комп’ютерного класу для реалізації
навчального процесу кафедрами земельного кадастру
та землевпорядного проектування;
- провести планові поточні ремонти у навчальному
корпусі №6 (виконати капітальний ремонт лекційної
аудиторії 126 та навчально-наукової лабораторії картографічного моделювання проблем природокористування, навч. корпус 6, ауд. 10;
- створити навчальну лабораторію «Кіберполігон»
факультету інформаційних технологій;
- створити комп’ютерний клас для проведення
лабораторних робіт з мехатроніки та робототехніки
факультету конструювання та дизайну;
- створити лабораторії віртуальної та доповненої
реальності факультету конструювання та дизайну;
- реалізувати перший етап створення міжкафедральної
ННЛ «Smart Grid» ННІ енергетики, автоматики і
енергозбереження;
- організувати роботу навчально-науково-виробничої
лабораторії організації і технології ресторанного
господарства ННІ неперервної освіти і туризму
Усувати регулярно усі виявлені порушення «Правил Протягом року
пожежної безпеки…».
Провести оснащення всіх навчальних корпусів і
студентських гуртожитків, виробничих приміщень
26

Спосіб виконання

Продовжити реалізацію Програми
енергозбереження

Провести роботи з поточного
ремонту навчальних корпусів,
гуртожитків,
упорядкувати
прилеглі до них території

5.4

України»

Зміст заходу

5.3

№
заходу
Кулибаба Є.О.,
директори ННІ,
декани факультетів
Ібатуллін І.І.,
Іщенко В.В.,
Козирський В.В.,
Радько І.П.,
декани факультетів,
директори ННІ,
коменданти корпусів,
завідувачі
гуртожитків
Ібатуллін І.І.,
Кваша С.М.,
Ткачук В.А.,
Іщенко В.В.,
директори ННІ,
декани факультетів,
директори ВП НУБіП
України

Відповідальна особа

Термін
виконання
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Завершити перепланування і будівництво спортивного
комплексу
Відремонтувати покрівлі навчальних корпусів №5, 7, 7а
та гуртожитків №2 і №10
Облаштувати територію перед навчальним корпусом
№11
Облаштувати додаткові душові кімнати в гуртожитках
№9, 10, 11
Завершити будівництво нових будиночків відпочинку в
СОТ «Академічний»
Капітально відремонтувати МЗК навчальних корпусів
№8, 12
Капітально відремонтувати вестибюль і коридори 1-го
та 2-го поверхів навчального корпусу №11
Завершити заміну вікон на всіх об’єктах університету
Проводити роботу з будівництва житлових будинків на
основі дольової участі НПП по вул. Генерала
Родимцева, 9а та с. Новосілки
Розпочати роботу з будівництва студентського
гуртожитку по вул. Блакитного, 8а
Завершити утеплення гуртожитку №7

Протягом року

Протягом року

Протягом року
Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Завершити виконання проекту автоматизованої Протягом року
системи комерційного обліку електроенергії (АСКОЕ).
Відремонтували резервні кабелі живлення всіх
трансформаторних підстанцій

протипожежними засобами

Спосіб виконання

6.4

6.3

6.2.

6.1.

№
заходу
Відповідальна особа

Термін
виконання
Капітально відремонтувати покриття коридорів 2-4 Протягом року
поверхів гуртожитку №4
Провести реконструкцію індивідуальних теплових Протягом року
пунктів в гуртожитках №2, 3, 5, 6, 7, 8 та навчального
корпусу №7
Спосіб виконання

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ
Провести заходи з нагоди 123-ої Кваша С.М.,
Організація та проведення свята «День НУБіП Травень 2021 р.
річниці
з
Дня
заснування Ткачук В.М.,
України» у останню п’ятницю травня та «День
університету
директори ННІ,
факультету, ННІ» у третю п’ятницю травня із
декани факультетів
залученням студентів, аспірантів, НПП, роботодавців,
випускників
Дотримуватись нормативно-право- Ібатуллін І.І.,
Виконувати вимоги «Антикорупційної програми Протягом року
вих актів з протидії і запобігання Кваша С.М.,
НУБІП України»…
корупції та недопущення нестатут- Ткачук В.А.,
Проводити анонімні анкетування «Чи задоволений я
них відносин в університетському Іщенко В.В.,
навчанням в університеті», соціологічні опитування
середовищі
Котух К.А.,
«Викладач очима студентів», комплексні тестування
Михайліченко М.В.,
знань студентів.
директори ННІ,
Результати заслуховувати на засіданні ректорату,
декани факультетів
вченій раді університету та факультетів.
Забезпечити функціонування університетської «Гарячої
телефонної лінії», «Телефону довіри», електронної
«Пошти студентської довіри»
Вшановувати видатних освітян та Ібатуллін І.І.,
Висвітлення інформації про видатних освітян і Протягом року
науковців Університету
Кваша С.М.,
науковців Університету та їх здобутки в медіа, статтях
Ткачук В.А.,
у профільних журналах.
Іщенко В.В.,
Вшанування видатних освітян та науковців на Алеї
Барановська О.Д.,
слави Університету.
Ржевський Г.М.
Подання клопотань на отримання Державної стипендії
для видатних діячів освіти
Відзначати кращих співробітників Кадрова комісія,
Подання клопотань до МОН, Київської міської Протягом року
університету
Вчена рада
державної адміністрації, Голосіївської районної
Університету
адміністрації м. Києва та інших організацій та установ
про нагородження працівників університету нагородами різного рівня.
Протягом року
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Зміст заходу

7.3

7.2

7.1.

6.5

№
заходу
Відповідальна особа

Термін
виконання
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Протягом року

Травень-червень
та листопадгрудень
2021 року

Постійно

Відзначення
кращих
працівників
університету
Подякою та Почесною грамотою Університету.
1 вересня 2021 р.
Присвоєння працівникам Університету почесних звань
«Заслужений працівник НУБіП України», «Почесний
доктор НУБіП України», «Почесний професор НУБІП
України», «Почесний працівник кафедри НУБіП
України»
Підготовка буклетів, проспектів.
Протягом року
Виготовлення сувенірної продукції

Спосіб виконання

Виготовляти сувенірну продукцію Кваша С.М.,
та атрибутику Університету, ННІ, Ткачук В.А.,
факультетів та ВП НУБіП України Барановська О.Д.,
Рудень Д.М.,
Ржевський Г.М.,
директори ННІ,
декани факультетів,
директори ВП НУБіП
України
НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ, УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ
Посилити
роль
громадського Ніколаєнко С.М.
Залучати
до
обговорення
важливих
питань
самоврядування в університеті
Ібатуллін І.І.,
життєдіяльності університету конференції трудових
Кваша С.М.,
колективів, профспілкові організації університету,
Ткачук В.А.,
організацію молодих вчених, інші організації
Іщенко В.В.,
декани факультетів,
директори ННІ
Провести конкурсний відбір на Ібатуллін І.І.,
Провести конкурс на заміщення посад науковопосади науково-педагогічних пра- Кваша С.М.,
педагогічних працівників НУБіП України відповідно до
цівників Університету
Михайліченко М.В.,
Закону України «Про вищу освіту», Статуту
декани факультетів,
Університету та затвердженого «Порядку проведення
директори ННІ
конкурсу на заміщення посад НПП НУБіП України»
Впроваджувати принципи авто- Ібатуллін І.І.,
Реалізація положень Закону України «Про вищу
номності університетських струк- Кваша С.М.,
освіту», посилення відповідальності колективів
Ткачук
В.А.,
тур, поглиблення їх самостійності,
факультетів, ННІ, кафедр, відокремлених підрозділів.
підвищення рівня професійності та Іщенко В.В.,
Підвищити роль кафедр в життєдіяльності університету
декани факультетів,
відповідальності

Зміст заходу

8.2

8.1

7.5.

7.4

№
заходу
Відповідальна особа

Спосіб виконання
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директори ННІ,
директори ВП НУБіП
України
Формувати позитивний імідж Ібатуллін І.І.,
Забезпечити підвищення якісних і кількісних
університету в ЗМІ, суспільстві
Кваша С.М.,
показників в рейтингах України та міжнародних
Ткачук В.А.,
рейтингах
декани факультетів,
директори ННІ
Вивчати
думку
колективу Ібатуллін І.І.,
Регулярно звітувати перед трудовим колективом
університету
щодо
оцінки Кваша С.М.,
університету, вченими радами факультетів/ННІ про
діяльності ректорату, деканатів, Ткачук В.А.,
проведену роботу, практикувати соціальні дослідження
дирекцій
Іщенко В.В.,
щодо оцінки діяльності ректорату, деканатів, дирекцій,
декани факультетів,
шляхів розвитку університету
директори ННІ,
директори ВП НУБіП
України
НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
Збільшити
обсяг
надходжень Ткачук В.А.,
Збільшити надходження коштів за навчання за рахунок
коштів за навчання і проживання в Кондрицька Т.П.,
збільшення контингенту студентів і оперативного
гуртожитках
Бронін О.В.,
перерахунку вартості контракту.
декани факультетів,
Збільшити надходження за проживання в гуртожитках
директори ННІ,
директори ВП НУБіП
України
Підвищити
ефективність Ібатуллін І.І.,
Збільшити надходження від госпрозрахункової
діяльності
госпрозрахункових Ткачук В.А.,
діяльності завдяки запровадженню нових платних
підрозділів
Іщенко В.В.,
послуг
і
збільшенню
доходів
діючих
Кондрицька Т.П.,
госпрозрахункових підрозділів
Бронін О.В.,
декани факультетів,
директори ННІ,
керівники госпрозрахункових підрозділів

Зміст заходу

Протягом року

Протягом року

Протягом року

Постійно

Термін
виконання

9.1

Здійснення громадського контролю за фінансовою діяльністю
Університету, ефективністю розподілу та якістю виконання всіх
статей кошторису Університету

8.6

електронних Протягом року

Продовжити вдосконалення внутрішніх процедур, Протягом року
методик, положень щодо фінансового планування,
обліку і контролю

Продовжити
реалізацію
системи
публічних закупівель ProZorro

Термін
виконання
Збільшити
прибутковість
навчально-дослідних Протягом року
господарств у тому числі, шляхом
проведення
оптимізації штатних розписів
Спосіб виконання
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Продовжити оприлюднення на сайті всіх фінансових Протягом року
документів Університету.
Заслухати фінансовий звіт на засіданні Вченої ради
університету.
Здійснення контролю за фінансовою діяльністю
університету зі сторони профспілкових організацій та
студентського самоврядування
НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ НАДАННЯ (ПІДТВЕРДЖЕННЯ) СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ
Колективам факультетів/ інститу- Отченашко В.В.,
Забезпечення надходжень до спеціального фонду Протягом року
тів забезпечити отримання протя- директори НДІ,
підрозділами університету на рівні близько 26 млн. грн.
гом року бюджетних призначень заступники деканів з
за виконання досліджень, надання наукових послуг та
спеціального фонду державного наукової роботи
провадження міжнародних проектів
бюджету в розмірі, що становить
не менше ніж 50 відсотків обсягу
бюджетних призначень, передбачених у загальному фонді для
проведення
науково-дослідних
робіт

Покращити інформаційне забезпечення, фінансового планування,
обліку та контролю

8.5

Ібатуллін І.І.,
Ткачук В.А.,
Кондрицька Т.П.,
Бронін О.В.,
Туринський В.М.,
директори НДГ
Відповідальні особи
відповідно до наказу
ректора
Ібатуллін І.І.,
Ткачук В.А.,
Кондрицька Т.П.,
Бронін О.В.,
Теплюк В.М.
Ткачук В.А.,
Кондрицька Т.П.,
Бронін О.В.,
директори ВП НУБіП
України

Удосконалити діяльність навчально-дослідних
господарств,
здійснити
заходи
щодо
прибутковості всіх підрозділів

Економити
кошти
під
час
закупівель товарів, послуг та робіт

Відповідальна особа

Зміст заходу

8.4

№
заходу
8.3

10.2

10.1

9.3

№
заходу
9.2
Відповідальна особа

Забезпечити підготовку не менше, ніж 500 публікацій у Протягом року
виданнях, що індексуються наукометричними базами
SCOPUS, WoS.
Публікація статей НПП в університетських виданнях та
фахових виданнях, затверджених МОН України

Термін
виконання
Подати до МОН України пропозиції щодо Протягом року
фінансування проведення 15 і більше конференцій на
базі університету
Спосіб виконання

Участь в удосконаленні чинної
законодавчої
та
нормативноправової 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
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Внесення пропозицій до нормативних актів з питань Протягом року
вищої освіти, науки, розвитку галузей АПК,
природоохоронної сфери тощо.
Участь в засіданнях комітетів Верховної Ради України,
парламентських слуханнях.
Участь НПП Університету у атестаційних, експертних і
кваліфікаційних комісіях міністерств, відомств,
НАЗЯВО, асоціації працівників аграрних навчальних
закладів України «Украгроосвіта».
Підготувати з громадськими організаціями, НААН
України Стратегію розвитку АПК України, сприяти
відновленню Міністерства сільського господарства.
Брати участь в створенні програм розвитку,
удосконаленні законодавства з різних галузей: лісової,
харчової, ветмедицини, захисту довкілля і ін.

НАПРЯМ 10. УЧАСТЬ УНІВЕРСИТЕТУ В РЕАЛІЗАЦІЇ ДЕРЖАВНИХ ЗАВДАНЬ У ГАЛУЗІ АПК,
ОСВІТИ І НАУКИ ТА ПРОГРАМ РОЗВИТКУ ГАЛУЗЕЙ ЕКОНОМІКИ
Реалізація основних положень Ніколаєнко С.М.,
Дотримання положень Законів України «Про освіту» та Протягом року
Законів України «Про освіту» та Ібатуллін І.І.,
«Про вищу освіту» в навчально-виховній, науковій,
«Про вищу освіту»
Кваша С.М.,
організаційній, фінансовій та виробничій діяльності
Ткачук В.А.
Університету

Отченашко В.В.,
Мельник В.І.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи
Підвищити публікаційну актив- Отченашко В.В.,
ність НПП університету
Мельник В.І.,
директори НДІ,
заступники деканів з
наукової роботи

Організувати на базі Університету
проведення міжнародних і всеукраїнських наукових конференцій
з відповідною їх реєстрацією

Зміст заходу

