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№ за-
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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 ін-

формаційних буклетів про університет. 

Презентація НУБіП України під час участі НПП 

і студентів у міжнародних наукових та освітніх  

заходах за кордоном. 

Розповсюдження відеоматеріалів про універси-

тет через студентів та НПП, учасників міжна-

родних програм, контактерів та партнерів із за-

лучення іноземних студентів 

Протягом 2018 року 

1.1.2 Продовжити співпрацю НУБіП України 

за програмами ERASMUS+,  TEMPUS, 

FEP, MEVLANA, Fulbright, WIRA, 

Borlaug, MASHAV 

Ткачук В.А., 

ННЦ міжнародної діяльності, 

декани факультетів,  

директори ННІ 

Підписання угод із новими партнерами і дове-

дення кількості угод по програмі Еразмус+ і 

інших програмах мобільності до 30 на рік. 

Проведення роботи по підготовці НПП для  

участі у відборах для проходження стажування.  

Організаційний та адміністративний супровід 

участі студентів та НПП у програмах обмінів та 

мобільності. 

Розширення співпраці університету з Великою 

Хартією університетів, Європейською асоціа-

цією університетів, Європейською асоціацією 

університетів наук про життя, іншими галузе-

вими асоціаціями, американською асоціацією 

Ленд Гранд університетів тощо 

Протягом 2018 року 

відповідно до між-

народних угод 

 

1.1.3 Наповнити курси інтенсивного вивчення 

іноземних мов новими методиками та но-

вітніми засобами навчання 

 

Шинкарук В.Д., 

Арістова Н.О., 

Малихін О.В., 

Іванова О.В., 

Амеліна С.М. 

Впровадження нових методик викладання іно-

земної мови 

Протягом 2018 року 
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1.1.4 Надавати інформаційний, організаційний 

та адміністративний супровід участі сту-

дентів у міжнародних освітніх програмах 

ННЦ міжнародної діяльності, 

керівники міжнародних про-

грам на факультетах та ННІ 

Надання інформаційних, організаційних послуг 

студентам та НПП, що виїжджають за кордон 

для участі у науково-освітніх заходах. 

Активізація роботи курсів інтенсивного ви-

вчення іноземних мов 

Протягом 2018 року 

1.1.5 Активізувати роботу підготовчого відді-

лення для іноземців 

Лабенко О.М., 

Афанасенко В.Ю. 

Довести до 25-30 осіб кількість слухачів підго-

товчого відділення для іноземних студентів. 

Провести удосконалення навчальних планів, 

розробити відповідні кошториси 

До 01.11.2018 р. 

1.1.6 Організувати набір на навчання в НУБіП 

України іноземних громадян 

ННЦ міжнародної діяльності, 

декани факультетів,  

директори ННІ 

Збільшити мінімум на 50 студентів по відно-

шенню до 2017 року контингент іноземних сту-

дентів. 

Популяризація університету шляхом інформу-

вання посольств, контрактерів, виготовлення 

рекламної продукції. Пошук та підписання до-

говорів з новими контрактерами 

Протягом 2018 року 

1.1.7 Провести рекламні заходи щодо популя-

ризації можливості навчання в НУБіП 

України іноземних студентів  

ННЦ міжнародної діяльності, 

керівники міжнародних про-

грам на факультетах 

Наповнення сайту актуальною інформацією ан-

глійською мовою, участь у виставках та про-

моутерських поїздках по країнах – потенційних 

донорах абітурієнтів.  

Оновлення рекламних буклетів та публікація 

рекламної інформації у журналі Higher 

Education in Ukraine та інших виданнях.  

Оновлення інформації для іноземних абітурієн-

тів на інтернет-ресурсах 

Протягом 2018 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, парт-

нерськими вузами тощо з питань розши-

рення кількості навчальних програм з ви-

дачею подвійних дипломів 

ННЦ міжнародної діяльності, 

директори ННІ,  

декани факультетів, 

 

Пошук нових партнерів, розробка нових магіс-

терських програм 

Протягом 2018 року 
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Формувати спільні програми з універси-

тетами-партнерами щодо навчання за 

програмою видачі подвійних дипломів 

ННЦ міжнародної діяльності, 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Розробка і запровадження програм подвійних  

дипломів на кожному факультеті. 

Розширення кількості учасників існуючих про-

грам подвійних дипломів. 

Залучення іноземних професорів до викладання 

на факультетах. 

Підготовка навчально-методичних матеріалів 

Протягом 2018 року 

1.2.3 Продовжити співпрацю з університетами 

країн Вишеградської четвірки (V4) щодо 

навчання студентів, стажування виклада-

чів та реалізацію наукових програм 

ННЦ міжнародної діяльності, 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Підписання нових та продовження діючих угод 

про співпрацю з університетами-членами країн 

Вишеградської четвірки 

Протягом 2018 року 

Робота над удосконаленням методичної 

бази міжнародного співробітництва 

Ткачук В.А., 

ННЦ міжнародної діяльності 

Розповсюдження інформаційних матеріалів 

щодо участі НПП та студентів у грантових   

програмах та програмах мобільності на сайті 

університету українською та англійською мо-

вами. 

Розширити перелік курсів з англомовним забез-

печенням, в т.ч. з використанням платформи 

дистанційного навчання MOODLE 

Протягом 2018 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 ка-

федр іноземних мов, директо-

ри ННІ, декани факультетів, 

завідувачі кафедр 

Робота комісії з допуску НПП до проведення 

занять іноземною мовою 

Протягом 2018 року 

Популяризувати університет всередині 

країни через збільшення частки англомо-

вних дисциплін викладання студентам 

Директори ННІ,  

декани факультетів 

Розширення кількості дисциплін на кожній ка-

федрі для кожного курсу і напряму навчання, 

що викладаються англійською мовою. 

Стажування НПП університету за кордоном ан-

глійською мовою. 

Підвищення кваліфікації з мовних компетенцій. 

Цикли лекцій в рамках процесу переакредитації 

програми AGRIMBA ICA, МВА 

Протягом 2018 року 
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1.3.2 Поліпшити методи мотивації праці для 

НПП, що викладають іноземною мовою 

ННЦ міжнародної діяльності Залучення додаткових джерел фінансування за 

рахунок надходжень від навчання іноземних 

студентів тощо 

Протягом 2018 року 

Мета 1.4.Міжнародна наукова кооперація 

1.4.3 Участь у проектах програми ЄС з науко-

вої мобільності, досліджень та інновацій 

«Horizon 2020», FP 7, NATO, МАГАТЕ, 

Жан Моне, Марі Шклодовська-Кюрі та ін. 

ННЦ міжнародної діяльності, 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Подання заявок на участь у грантах та стипен-

дійних програмах як самостійно, так і спільно з 

університетами-партнерами (не менше 5 заявок 

від кожного факультету, ННІ).  

Пошук нових партнерів з метою реалізації спі-

льних проектів та програм 

Протягом 2018 року 

1.4.6 Організувати і провести літні та зимові 

школи з видачею учасникам відповідних 

сертифікатів 

Директори ННІ,  

декани факультетів,  

керівники міжнародних про-

грам на факультетах та ННІ 

Проведення організаційної роботи, розробка 

програм літніх шкіл з актуальних напрямів, ін-

формаційний супровід. 

Проведення спільно з університетом Штату 

Пенсильванія  навчального курсу з якості та 

безпеки харчової продукції з видачею сертифі-

катів університету Штату Пенсильванія  

Протягом 2018  року 

 

 

Червень 2018 

1.4.8 Виконати умови Угод з ВНЗ - партнерами 

щодо публікації наукових статей 

Директори ННІ,  

декани факультетів 

Відповідно до умов Угод про співпрацю з ВНЗ-

партнерами в частині спільних та взаємних пу-

блікацій статей і результатів досліджень (в т.ч. 

спільних) в наукових виданнях один одного. 

Розширення мережі спільних наукових видань з 

цитуванням у наукометричних базах даних 

Scopus and Web of Science 

Протягом 2018 року 

1.4.9 Участь науковців у міжнародних програ-

мах, проектах наукового обміну, конфе-

ренціях, симпозіумах тощо 

ННЦ міжнародної діяльності, 

директори ННІ, декани факу-

льтетів 

Адміністративний та організаційний супровід 

участі НПП у міжнародних програмах. 

Подання заявок на участь та отримання грантів. 

Протягом 2018 року 

1.4.10 Розширити бази практичного навчання за 

кордоном та міжнародних стажувань 

Ткачук В.А., 

директор ННЦ міжнародної 

діяльності, директори ННІ, 

декани факультетів 

Направлення не менше 1000 студентів за кор-

дон. Пошук нових партнерів та баз практик.  

Розробка навчально-методичного забезпечен-

ня проходження практики за кордоном 

Протягом 2018 року  

 

До 01.03.2018 року 
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НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ,  

РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ 

 Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу  

2.1.1 Підвищити якість підготовки фахівців 

освітніх ступенів «Бакалавр» та «Ма-

гістр» нового набору, з урахуванням ком-

петентнісного підходу, забезпечення які-

сної технологічної, економічної та іншо-

мовної їх підготовки 

Кваша С.М.,  

директори ННІ, 

декани факультетів,  

завідувачі кафедр,  

директори ВП НУБіП України 

Продовження роботи щодо вдосконалення осві-

тніх програм та їх навчальних планів для всту-

пників 2018 року, у т.ч.: 

– оптимізація для студентів бакалаврату та 

магістратури кількості навчальних дисциплін –

до 12-14  на навчальний рік (6-7 в одному семе-

стрі); 

– запровадження форми підсумкового семес-

трового контролю з кожної навчальної дисцип-

ліни навчального плану – екзамен; 

– введення до навчальних планів на 2 курсі 

бакалаврату дисциплін, що забезпечуватимуть у 

майбутньому започаткування  випускниками 

власної справи на основі бізнес-проектування; 

– розгляд можливості впровадження у люто-

му 2018 року навчання за «Кейс-Стаді (Case-

study)» технологіями з прийняттям екзамену по 

завершенню курсу. 

Активізація підвищення кваліфікації НПП згід-

но з положенням «Про підвищення кваліфікації 

НПП НУБіП України у провідних підприємст-

вах, організаціях, установах та навчальних за-

кладах України». 

Забезпечення якісної підготовки бакалаврських 

та магістерських робіт згідно з положеннями, за-

твердженими у 2017 р.  

Протягом 2018 року 

2.1.2 Підвищити ефективність заходів щодо 

забезпечення належного контролю якості 

надання освітніх послуг, а саме: 

- анкетування студентів щодо якості на-

дання освітніх послуг; 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В.,  

Кліх Л.В., 

Колеснікова О.М. 

 

Забезпечити проведення незалежного оціню-

вання знань студентів після ІІ, ІІІ та IV курсів з 

дисциплін фахової підготовки. 

Запровадити єдину форму семестрового конт-

ролю знань студентів – екзамен.  

Протягом 2018 року 
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- проведення ректорського, директор-

ського та деканського рівнів контролю 

якості надання освітніх послуг; 

- взаємовідвідування занять; 

- проведення відкритих занять НПП      

кафедр; 

- наповнення електронного освітнього се-

редовища електронними навчальними 

курсами та навчально-методичним за-

безпеченням дисциплін; 

- забезпечення вступу до магістратури на 

спеціальності «Право» та «Економіка» 

за результатами ЗНО  

Єресько О.В., 

директори ННІ,  

декани факультетів, 

директори ВП НУБіП України 

 

 

 

 

 

 

Кваша С.М., 

Шинкарук В.Д., 

Діброва А.Д., 

Яра О.С. 

Забезпечити реалізацію зазначених заходів. 

Створити Банк тестових завдань для проведен-

ня зрізів знань у он-лайн режимі студентів ви-

пускних курсів ВП НУБіП України, які навча-

ються за ОКР «Молодший спеціаліст»  

 

 

 

 

 

Визначити рівень засвоєння знань з іноземної 

мови та фахових дисциплін випускниками ОС 

«Бакалавр» напрямів підготовки «Право» та 

«Економіка». 

Організувати роботу підготовчих курсів для 

випускників бакалаврату 2018 року напрямів 

підготовки «Право» та «Економіка» з іноземної 

мови та фахових (правових) дисциплін 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Протягом 2018 року 

2.1.3 Провести акредитаційну експертизу в ба-

зовому закладі університету (м. Київ) 

спеціальностей освітнього ступеня «Бака-

лавр» вперше: 

- «Програмна інженерія»,  

- «Комп’ютерна інженерія»; 

 у зв’язку із закінченням терміну дії сер-

тифікатів повторно:  

- «Машинобудування», 

- «Біотехнологія», 

- «Харчові технології та інженерія» 

 

 

 

 

Глазунова О.Г. 

 

 

 

Ружило З.В., 

Доля М.М., 

Баль-Прилипко Л.В. 

Підготовка акредитаційних справ, організація 

проведення акредитаційних експертиз та одер-

жання сертифікатів про акредитацію напрямів 

підготовки та спеціальностей підготовки фахів-

ців у базовому закладі університету 

До 01.12.2018 р. 

2.1.4 Провести ліцензійну експертизу в базо-

вому закладі університету (м. Київ)  

та отримати ліцензії на підготовку фахів-

ців ОС «Магістр» за спеціальностями: 

- «Інженерія програмного забезпечення», 

- «Комп’ютерна інженерія» 

Глазунова О.Г. 

 

Підготовка ліцензійних справ, організація про-

ведення ліцензійних експертиз та одержання 

ліцензій на підготовку фахівців освітнього сту-

пеня «Магістр» за зазначеними спеціальностя-

ми у базовому закладі університету 

До 01.03.2018 р. 
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№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

Звернути особливу увагу на якість реалі-

зації магістерських програм у Бережансь-

кому та Ніжинському агротехнічних ін-

ститутах, підготовку до запровадження 

бакалаврських програм у ряді коледжів, 

упровадження елементів дуального нав-

чання в Немішаївському агротехнічному 

коледжі. 

Сприяти проведенню ліцензійних і акре-

дитаційних експертиз у відокремлених 

підрозділах Університету, а саме: 

Ліцензувати підготовку фахівців ОС 

«Магістр» 

Бережанський агротехнічний інститут 

із спеціальності: «Облік і оподатку-

вання» (збільшення ліцензійного обсягу) 

 

Ліцензувати підготовку фахівців ОС 

«Бакалавр» 

Бережанський агротехнічний інститут 

із спеціальностей: «Менеджмент», 

«Професійна освіта (електротехніка та 

електромеханіка)» 

Ніжинський агротехнічний інститут із 

спеціальності: «Агрономія» 
 

Ліцензувати підготовку фахівців ОКР 

«Молодший спеціаліст» 

Ліцензувати підготовку кваліфікованих 

робітників 

Бережанський агротехнічний інститут 

із професії: «Кравець» 

 

Провести акредитаційну експертизу 

підготовки фахівців ОКР «Молодший 

спеціаліст» 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., 

Єресько О.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ,  

ВП НУБіП України 

 

 

 

 

 

 

 

Жибак М.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лукач В.С. 

 

 

 

 

 

 

Жибак М.М. 

 

 

 

 

Підготовка ліцензійних і акредитаційних справ, 

організація проведення ліцензійних та акреди-

таційних експертиз та одержання ліцензій на 

право підготовки та сертифікатів про акредита-

цію спеціальностей підготовки фахівців у ВП 

НУБіП України 

Протягом 2018 року  
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№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

Бобровицький коледж економіки та 

менеджменту ім. О. Майнової із спеціа-

льності:  

«Лісове господарство» 

Боярський коледж економіки і природ-

них ресурсів із спеціальності:  

«Обслуговування програмних систем і 

комплексів» 

Немішаївський агротехнічний коледж 

із спеціальності: 

«Транспортні технології (автомобільний 

транспорт)» 

Ніжинський агротехнічний коледж із 

спеціальностей: 

«Експлуатація та ремонт машин і облад-

нання агропромислового виробництва»,  

«Обслуговування комп’ютерних систем і 

мереж» 

 

Провести  акредитаційну експертизу 

підготовки кваліфікованих робітників  

Бережанський агротехнічний інститут 

із професій: 

«Тракторист - машиніст с.г. виробництва 

(категорія А1)» 

«Електрогазозварник», «Оператор   

комп’ютерного набору» 

Гордієнко О.В. 

 

 

 

Кропивко С.В. 

 

 

 

Альохін В.І. 

 

 

 

Литвиненко О.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Жибак М.М. 

2.1.6 Продовжити практику наповнення, онов-

лення й атестації електронних навчальних 

курсів дисциплін, розміщених на на-

вчально-інформаційному порталі НУБіП 

України, з обов’язковим їх використан-

ням в освітньому процесі 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

Реалізація вимог «Положення про електронне 

освітнє середовище НУБіП України», уведене в 

дію наказом ректора університету від 

27.05.2016 р. № 569 

Протягом 2018 року 
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№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

2.1.7 Продовжити роботу по вдосконаленню 

організації дистанційної освіти в НУБіП 

України 

Кваша С.М., 

Єресько О.В., 

Глазунова О.Г., 

Мокрієв М.В., 

Теплюк В.М., 

директори ВП НУБіП Украї-

ни, керівники міжкафедраль-

них навчальних лабораторій 

Удосконалити нормативне та навчально-мето-

дичне забезпечення  навчального процесу з ви-

користанням технологій дистанційного навчан-

ня. 

Завершити технічне оснащення робочих кімнат 

та конференц-залів для проведення навчальних 

занять з використанням технологій дистанцій-

ного навчання в університеті та в міжкафедра-

льних навчальних лабораторіях. 

 

Наповнити банк електронних курсів за всіма 

спеціальностями, які використовують дистан-

ційну форму навчання, (підготувати план роз-

робки дистанційних курсів викладачами). 

Продовжити підготовку до впровадження ін-

клюзивного навчання 

Протягом 2018 року 

2.1.8 Посилити вимоги до якості підготов-

ки випускних бакалаврських та магістер-

ських робіт; продовжити практику прове-

дення постерних презентацій, перевірки 

їх на наявність запозичень із використан-

ням системи «Антиплагіат», розміщення в 

інституційному репозиторії та уникнення 

дублювання тематик випускних робіт 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., Кліх Л.В.,  

Колеснікова О.М., 

декани факультетів, директо-

ри ННІ, завідувачі кафедр 

Забезпечення виконання вимог положень про 

підготовку випускних бакалаврських і магістер-

ських робіт, перевірці їх на наявність запози-

чень із використанням системи «Антиплагіат» 

Протягом 2018 року 

Жибак М.М. Оновлення тематики магістерських робіт у Бе-

режанському агротехнічному інституті 

Протягом 2018 року 

2.1.9 Продовжити формування бази провідних 

роботодавців та налагодження ефективної 

співпраці зі стратегічними партнерами 

Університету 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

 

Забезпечити формування бази стратегічних 

партнерів – підприємств і організацій, лідерів у 

своїй галузі та підписання з ними двосторонніх 

довготермінових договорів про співробітництво 

у питаннях підвищення іміджу Університету, 

забезпечення його фінансової стабільності, під-

вищення якості навчальних планів, їх інформа-

ційно-методичного і матеріально-технічного 

забезпечення 

Протягом 2018 року 
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№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

Директори ВП НУБіП Украї-

ни 

 

Продовжувати формування у ВП НУБіП Украї-

ни бази партнерів-підприємств і організацій, 

підписання з ними двосторонніх договорів про 

співробітництво, підвищення якості навчальних 

планів, їх інформаційно-методичного і матеріа-

льно-технічного забезпечення 

Протягом 2018 року 

2.1.10 Забезпечити істотне підвищення якості 

практичної підготовки фахівців за всіма 

спеціальностями через оновлення матері-

ально-технічного та навчально-

методичного наповнення навчальних ла-

бораторій 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

Забезпечити підвищення якості практичної під-

готовки фахівців з використанням сучасних те-

хнологій у навчальних лабораторіях НДГ Уні-

верситету. 

Оновити матеріальну базу кафедр за рахунок 

співпраці з бізнесом 

Протягом 2018 року 

2.1.11 Забезпечити моніторинг якості освітнього 

процесу на основі використання сучасних 

комп’ютерних технологій, у т.ч. у регіо-

нальних навчальних закладах, міжкафед-

ральних навчальних лабораторіях, 

ув’язавши його результати з рейтинговою 

оцінкою діяльності НПП, кафедр, факуль-

тетів, ННІ та працівників ВП НУБіП Ук-

раїни 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., 

Єресько О.В., 

декани факультетів, 

директори ННІ,  

ВП НУБіП України 

Забезпечити реалізацію зазначених заходів згі-

дно з вимогами «Положення про забезпечення 

якості освітньої діяльності та якості вищої осві-

ти у НУБіП України», затвердженим Вченою 

радою університету 26.08.2016 р.  

(протокол № 1) 

Протягом 2018 року 

2.1.13 Продовжити оновлення комп’ютерного 

парку університету, збільшити кількість 

комп’ютерних класів з ліцензованим про-

грамним забезпеченням та доступом до 

мережі Інтернет у корпусах, гуртожитках, 

підвищити якість електронних навчаль-

них матеріалів, забезпечити доступ нау-

кових та науково-педагогічних працівни-

ків до міжнародних електронних ресурсів 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., 

Кліх Л.В.,  

декани факультетів, 

директори ННІ 

 

Постійне удосконалення якості електронних 

навчальних курсів та електронних версій робо-

чих навчальних програм, підручників і навча-

льних посібників, розміщених в електронному 

середовищі університету 

Протягом 2018 року 

2.1.15 Активізувати роботу курсів іноземних 

мов університету з метою отримання сту-

дентами сертифікатів з володіння інозем-

ною мовою не нижче рівня В1 для підви-

щення їх іншомовних компетентностей 

Кваша С.М.,  

завідувачі кафедр іноземних 

мов 

Сформувати програму викладання англійської 

мови рівня В1, визначити склад НПП, які бу-

дуть викладати іноземну мову, організувати ро-

боту курсів 

Протягом 2018 року 
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№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

2.1.16 Забезпечити участь студентів університе-

ту у І-му та ІІ-му етапах Всеукраїнської 

студентської олімпіади 2017-2018 н.р. 

Кваша С.М.,  

декани факультетів, 

директори ННІ, 

Зазимко О.В., Кліх Л.В. 

Забезпечити підготовку не менше 30 перемож-

ців Всеукраїнської студентської олімпіади 

2017-2018 н.р. 

Лютий-травень 2018 

року 

Директори ВП НУБіП Украї-

ни 

 

Забезпечити підготовку переможців та призерів 

Всеукраїнських студентських олімпіад 2017-

2018 н.р. із числа студентів відокремлених 

структурних підрозділів НУБіП України 

Протягом 2018 року  

2.1.18 Провести атестацію та підвищення квалі-

фікації педагогічних і керівних кадрів ко-

леджів - ВП НУБіП України 

Кваша С.М., 

Єресько О.В., 

Марченко А.В., 

директори ВП НУБіП України 

Організувати проведення атестації та підготу-

вати пакет відповідних документів після її за-

кінчення 

Січень–травень 2018 

року 

Мета 2.2. Розвиток магістратури 

2.2.1. Продовжити практику обов’язкової участі 

студентів магістратури освітньо-наукової 

програми підготовки у виконанні науко-

вих тем випускових кафедр, виступах на 

конференціях, семінарах, постерних пре-

зентаціях, публікаціях результатів дослі-

джень та підготовці авторефератів магіс-

терських робіт 

Декани факультетів, 

директори ННІ, завідувачі ви-

пускових кафедр, 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., 

Колеснікова О.М. 

Забезпечити для студентів магістратури освіт-

ньо-наукової програми підготовки участь у: ви-

конанні наукових тем випускових кафедр; ви-

ступах на наукових конференціях, семінарах, 

постерних презентаціях; публікаціях результа-

тів досліджень; підготовці авторефератів магіс-

терських робіт 

До  

31.06.2018 р. 

2.2.2 Підвищити якість підготовки та захисту 

магістерських робіт, забезпечити недопу-

щення дублювання тем та уникнення пла-

гіату  

Декани факультетів, 

директори ННІ,  

завідувачі випускових кафедр, 

Колеснікова О.М. 

 

Оновлення тематики магістерських робіт згідно 

нової структури та затвердження  тем  випуск-

них робіт студентів 2017 року вступу у відпові-

дних наказах факультетів/ННІ. 

Впродовж першого року навчання студентів 

магістратури: 

– до 30 жовтня затвердження теми магістерсь-

ких робіт та презентація методик досліджень на 

засіданнях випускових кафедр; 

– до 30 травня проведення презентації теорети-

чної складової магістерських робіт на засідан-

нях випускових кафедр; 

 

 

До 31.12.2018 р. 

 

 

 

Протягом 2018 року  
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№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

Впродовж другого року навчання студентів ма-

гістратури: 

– до 30 жовтня проведення постерних презен-

тацій магістерських робіт на факультетах;  

– до 30 листопада проведення: 

 перевірки магістерських робіт на наяв-

ність плагіату; 

  попереднього захисту магістерських ро-

біт на засіданнях випускових кафедр. 

 

Проведення конференцій для студентів магіст-

ратури, присвячених 120-річчю університету. 

Проведення загальноуніверситетської  конфе-

ренції для студентів магістратури 2-го р.н. із 

представлення результатів досліджень у вигляді 

постерних презентацій 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2018 р. 

 

Жовтень 2018 р.  

2.2.3 Провести атестацію студентів магістрату-

ри  

Декани факультетів, 

директори ННІ, навчальний 

відділ/магістратура 

Згідно Вимог щодо атестації  Протягом 2018 року  

2.2.4 Розширити перелік дисциплін, викладан-

ня яких здійснюється іноземною мовою  

Декани факультетів, 

директори ННІ, комісія із оці-

нки рівня знань з іноземної 

мови у НПП, навчальний від-

діл 

Розширити викладання нових дисциплін анг-

лійською мовою шляхом атестації НПП 

Лютий, вересень  

2018 р. 

2.2.5 Участь в удосконаленні чинної законода-

вчої та нормативно-правової бази з пи-

тань надання вищої освіти, впровадження 

затверджених та поновлення, згідно ново-

го переліку галузей знань на засіданнях 

Вченої ради та навчально-методичної ра-

ди університету, положень:  

- «Положення про підготовку магістрів 

у НУБіП України»; 

- «Положення про підготовку і захист 

магістерської роботи»; 

Кваша С.М.,  

декани факультетів, 

директори ННІ,  

Зазимко О.В., 

Кліх Л.В., 

Колеснікова О.М. 

Розробка, обговорення та затвердження поло-

жень на засіданні Вченої ради та навчально-

методичної ради університету 

До  

01.10.2018 р. 
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№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

- Порядок видачі сертифікатів про за-

кінчення навчання з вивченням дисциплін 

англійською мовою у НУБіП України; 

- Інструкція щодо наповнення універ-

ситетського репозитарію магістерськими 

роботами 

2.2.6. Популяризація спеціальностей/освітніх 

програм підготовки магістрів 

Декани факультетів, 

директори ННІ,  

Жибак М.М., 

Лукач В.С., 

Альохін В.І., 

Шевчук В.М.,  

Колеснікова О.М. 

Проведення зустрічей зі студентами 4-го курсу 

програм підготовки бакалаврів із метою залу-

чення вступників на програми підготовки ма-

гістрів,  в т.ч. Бережанського та Ніжинського 

агротехнічних інститутів, Немішаївського агро-

технічного коледжу. 

 

Підготовка та друк каталогів та інформаційних 

буклетів, стендів, банерів присвячених 120-

річчю університету 

З 01.03.2018 р. 

2.2.7 Організувати перевірку проведення засі-

дань екзаменаційних комісій, екзамена-

ційних сесій та організації освітнього 

процесу студентів ОС «Магістр» 

Навчальний відділ 

 

Здійснення систематичних перевірок проведен-

ня засідань екзаменаційних комісії, екзамена-

ційних сесій та організації освітнього процесу 

студентів ОС «Магістр» 

Протягом 2018 року 

2.2.8 Забезпечити наповнення інституційного 

репозитарію магістерськими роботами 

Глазунова О.Г.,  

відповідальні особи на кафед-

рах, факультетах/ННІ,  особи 

відповідальні за репозитарій, 

навчальний відділ 

 

Згідно Інструкції щодо наповнення універси-

тетського репозитарію магістерськими робота-

ми 

Протягом 2018 року 

2.2.9 Здійснювати анкетування студентів магіс-

тратури з метою виявлення недоліків нав-

чального процесу 

Навчальний відділ 

 

Забезпечити організацію анкетування, перевір-

ку анкет і представлення результатів 

Протягом 2018 року 

2.2.10 Затвердити навчальні плани за визначе-

ним переліком спеціальностей підготовки 

магістрів, де викладання здійснювати-

меться англійською мовою для залучення 

на навчання іноземних громадян 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., 

Колеснікова О.М., 

декани факультетів, 

директори ННІ 

Перевірка та затвердження навчальних планів 

за визначеним переліком спеціальностей підго-

товки магістрів підготовлених деканами та ди-

ректорами за участі осіб, що відповідають за 

міжнародну діяльність  

До 01.09.2018 р. 
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ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

Мета  2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності,  

використання інформаційних та інтерактивних технологій 

2.3.1 Забезпечити навчальні дисципліни сучас-

ною навчально-методичною літературою, 

посилити вимоги до змісту підручників та 

навчальних посібників, що видаються за 

рекомендацією Вченої ради Університету 

Кваша С.М.,  

Зазимко О.В., Кліх Л.В.,  

декани факультетів, 

директори ННІ, 

завідувачі кафедр 

Видання підручників і навчальних посібників за 

рекомендацією Вченої ради НУБіП України 

 

 

Протягом 2018 року 

Директори ВП НУБіП Украї-

ни 

 

Видання підручників (навчальних посібників) 

за рекомендацією Вченої ради НУБіП України. 

Закупівля сучасних навчально-методичних ви-

дань для забезпечення навчального процесу в 

ВП НУБіП України. 

Забезпечення вільного доступу до літератури, 

розміщеної в електронних бібліотеках, своєчас-

не їх оновлення 

Протягом 2018 року 

2.3.2 Стабілізувати кількість та підвищити     

якість змісту підручників, посібників,    

методичних рекомендацій, виданих ви-

кладачами базового закладу університету 

та регіональних ВНЗ 

Кваша С.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

навчально-методична рада 

університету, 

Кіщак Т.С. 

 

Ухвалення навчально-методичною радою уні-

верситету не менше 20 підручників та 100 нав-

чальних посібників та рекомендувати їх Вченій 

раді НУБіП України до видання. 

Закупівля сучасних навчально-методичних ви-

дань для забезпечення навчально-виховного 

процесу університету, забезпечення наповнення 

електронної бібліотеки НУБіП України сучас-

ними навчальними та науковими виданнями 

НПП університету. 

Закупити для наукової бібліотеки сучасну на-

вчальну літературу на загальну суму 120 тис. 

грн., рекомендувати до друку за кошти універ-

ситету 30 назв сучасних навчальних посібників 

і підручників для бібліотечного фонду 

Протягом 2018 року 
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Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

 Реалізація сучасних інформаційних тех-

нологій у діяльності наукової бібліотеки. 

Наповнення інституційного репозитарію 

Кіщак Т.С., 

декани факультетів, 

директори ННІ  

 

Наповнення електронної бібліотеки НУБіП Ук-

раїни сучасними навчальними та науковими 

виданнями НПП університету. 

Поповнити електронну бібліотеку 600 видання-

ми 

Протягом 2018 року 

2.3.3 Виділити кошти для друку сучасних під-

ручників і навчальних посібників для біб-

ліотечного фонду університету 

Кваша С.М.,  

Ткачук В.А., 

Кіщак Т.С. 

Проводити моніторинг книгозабезпеченості на-

вчальних дисциплін та відбір найбільш якісних 

рукописів сучасних підручників і навчальних 

посібників для друку 

Протягом 2018 року 

2.3.4 Продовжити наповнення електронної 

платформи «Підготовка до вступу до  

НУБіП України» для заочно-дистанційної 

форми навчання на підготовчих курсах 

Багацька О.М.,  

Мокрієв М.В.,  

Чумак Т.М.,  

Цюпій Т.І.,  

Криворот Т.Г.,  

Стеценко С.В.,  

Кліх Л.В.,  

Нестерова Л.О.,  

Лаврик Р.В.,  

Савченко Д.А.,  

Кравченко Н.Б.,  

Яковлева В.А.,  

Соловйова О.В. 

Розміщення відеоматеріалів та тематичних за-

вдань з предметів «Українська мова та літера-

тура», «Математика», «Фізика», «Біологія», 

«Хімія», «Історія України», «Географія», «Анг-

лійська мова»  

Лютий – серпень 

 2018 року 

2.4. Профорієнтаційна робота 

2.4.1 Розробка інформаційно-рекламної проду-

кції про Університет 

Мотринчук Д.Й. Розробка банерів формату 5.5х3.2 м 

Розробка банерів формату РоллАп 0.8х2 м 

Розробка буклетів 

Протягом 2018 року 

2.4.2 Представлення Університету на освітніх 

виставках 

Мотринчук Д.Й.,  

Шевчук В.М 

Участь в освітніх виставках: 

«Сучасні заклади освіти», «Інноватика в сучас-

ній освіті», «Освіта і кар’єра», «Освіта в Украї-

ні. Освіта за кордоном» 

Протягом 2018 року 

2.4.3 Профорієнтаційна робота в районних 

центрах зайнятості, школах, ліцеях, гім-

назіях та коледжах 

Мотринчук Д.Й,  

Багацька О.М., 

декани факультетів,  

директори ННІ  

Презентація університету на заходах районних 

центрів зайнятості для випускників, у школах, 

ліцеях, гімназіях та коледжах 

Протягом 2018 року 
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Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

2.4.4 Профорієнтація на тематичних форумах Мотринчук Д.Й., 

Багацька О.М. 

Участь в освітньому форумі «Успішний  

11-класник» 

Протягом 2018 року 

2.4.5 Подальша співпраця з потенційними ро-

ботодавцями по забезпеченню робочими 

місцями випускників відокремлених під-

розділів 

Директори ВП НУБіП Украї-

ни 

 

Укладання договорів та інші види співпраці з 

потенційними роботодавцями по забезпеченню 

робочими місцями випускників відокремлених 

підрозділів 

Протягом 2018 року 

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА.  

ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 

3.1.1. Забезпечити розвиток студентського са-

моврядування 

Кваша С.М.,  

Ткачук В.А., 

Отченашко В.В. 

Започаткувати та організувати проведення 

«Школа лідерства НУБіП України» 

Визначити приміщення у навчальних корпусах 

та/або гуртожитках і обладнати в них студент-

ську телестудію і «Артпростір» 

Протягом 2018 року 

Кулаєць М.М., 

Витвицька О.Д., Теплюк В.М. 

Продовжити роботу StartUp Sсhool НУБіП    

України  

Протягом 2018 року 

Кваша С.М., 

Коваленко В.П., 

Довгань К.А., 

Муравський О.А., 

Дювенжи К.І., 

директори ННІ, декани факу-

льтетів, директори ВП НУБіП 

України 

Забезпечити участь представників студентсько-

го самоврядування в діяльності конференції 

трудового колективу університету,  ректорату, 

Вченої раді університету,  вчених радах факу-

льтетів та ННІ. 

Проводити зустрічі ректорату зі студентським 

самоврядуванням та старостами груп. 

Проводити захід «Студентська республіка» 

Протягом 2018 року 

3.1.2. Продовжити облаштування гуртожитків, 

прилеглої території студентського містеч-

ка та ВП НУБіП України умовами для 

спортивно-оздоровчої діяльності. 

Залучати проекти для розвитку студент-

ського містечка 

Коваленко В.П.,  

Довгань К.А., Стецюк С.В.,  

Костенко М.П.,  

Єресько О.В., 

директори ВП НУБіП          

України, 

Пилипишин С.І. 

Оновлення спортивного інвентарю в спортив-

них кімнатах гуртожитків. 

Облаштування спортивних майданчиків. 

Організація та проведення конкурсу-проекту 

співтворчості студентів з батьками «Місто моєї 

мрії» у Бережанському агротехнічному коледжі 

Протягом 2018 року 
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3.1.3. Реалізувати програму виховання студен-

тів «Фахівець, громадянин, патріот» 

Кваша С.М.,  

Коваленко В.П., 

Довгань К.А.,  

Дювенжи К.І., 

декани, директори ННІ,  

директори ВП НУБіП України 

 

Залучення студентів до участі у виховних захо-

дах. 

Удосконалити систему організації, підтримки, 

навчання студентів самоврядування. Регулярно 

проводити зустрічі, навчання і т. ін. зі студен-

тами. 

Удосконалити річні комплексні програми вихо-

вної роботи із студентством для факультетів, 

ННІ. 

Започаткувати навчально-науковий проект 

«Агродебати». 

Продовжити практику проведення конкурсів 

«Пісенні баталії», «Краща студентська спорти-

вна група», «Краща студентська інтелектуальна 

група» серед студентів академічних груп факу-

льтетів та ННІ 

Протягом 2018 року 

 

 

 

 

 

До 25.01.2018 р. 

 

 

Протягом 2018 року 

 

Протягом 2018 року 

 

3.1.4. Забезпечити повноцінний розвиток моло-

ді, охорону і зміцнення її фізичного, пси-

хічного та духовного здоров’я, захист со-

ціальних прав, формування здорового 

способу життя шляхом проведення масо-

вих педагогічних університетських захо-

дів 

Коваленко В.П.,  

Довгань К.А., 

Майданюк І.З.,  

Костенко М.П., 

директори ВП НУБіП України 

Забезпечити особисту участь не менше як 30% 

науково-педагогічних та педагогічних праців-

ників у спортивно- та культурно-масових захо-

дах 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», «Ку-

бок проректора … з 15-тиборства Super-man 

2018» 

Протягом 2018 року 

 

 

 

 

 

Протягом 2018 року 

 

3.1.5. Підвищувати кваліфікацію науково-

педагогічних працівників, у т.ч. наставни-

ків академічних груп, з питань оновлення 

змісту виховної роботи, психологічної та 

педагогічної компетентності 

Кваша С.М., 

Коваленко В.П., 

директори ННІ,  

декани факультетів, директо-

ри ВП НУБіП України, кафе-

дра педагогіки 

Постійно проводити з наставниками академіч-

них груп (круглі столи, тренінги та ін.), з питань 

оновлення змісту виховної роботи, психологіч-

ної та педагогічної компетентності 

Протягом 2018 року 
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№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

3.1.6. Активізувати створення Міжнародної 

асоціації випускників НУБіП України, 

сприяння налагодженню контактів орга-

нів студентського самоврядування Уніве-

рситету з українськими та міжнародними 

студентськими організаціями 

Ткачук В.А., 

Коваленко В.П.,  

Дювенжи К.І.,  

Довгань К.А. 

Підготувати проект документів для створення 

асоціації. 

Налагодити контакти з українськими та міжна-

родними студентськими організаціями 

Протягом 2018 року 

 

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
 

4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень,  

спрямованих на вирішення проблем сталого сільського розвитку  

4.1.1. Забезпечити придбання сучасного лабо-

раторного обладнання, моделюючих па-

кетів програм для поліпшення організа-

ційних і технічних умов проведення фун-

даментальних та прикладних досліджень 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В.,  

Шостак В.М. 

 

 

 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В.,  

Шостак В.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туринський В.М.,  

директори НДГ 

 

Здійснити заходи щодо включення у проект 

Бюджету України на 2018 рік видатків на прид-

бання обладнання та предметів довгостроково-

го користування для забезпечення оновлення 

матеріально-технічної бази наукових підрозді-

лів університету. 
По НДР укладеним з Міністерством освіти і на-

уки України по спеціальному фонду планується 

придбання обладнання: проточного цитофлуо-

риметра для визначення 5-10 різних параметрів 

клітини: розмір; вміст ДНК, білків і ліпідів; ан-

тигенні властивості, активність ферментів; сте-

рилізатора парового (автоклава) Euroklav 23V-S 

для стерилізації насиченою водяною парою за-

пакованого і не запакованого посуду, інструме-

нтів, матеріалів та поживних середовищ. 

Розробка проектної документації щодо проекту 

цільових екологічних (зелених) інвестицій   

«Будівництво біогазової установки» та високо-

технологічного модуля молочної ферми             

на 560 корів у ВП НУБіП «Великоснітинське 

НДГ ім. О.В.Музиченка» 

Протягом 2018 року 
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№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

4.1.2. Забезпечити пошук і розвиток нових на-

прямів фундаментальних та прикладних 

досліджень 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В.,  

Самсонова В.В. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Туринський В.М., 

директори НДГ 

 

Формування перспективної тематики проведен-

ня фундаментальних та прикладних досліджень 

на 2019 рік відповідно до програми «Горизонт-

2020», «Єдиної комплексної стратегії та плану 

дій розвитку сільського господарства та сільсь-

ких 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, Scopus для пошуку 

перспективних тематик та міжнародного науко-

вого співробітництва. 

Забезпечити у 2018 році сталий розвиток та без-

збитковість галузі тваринництва у ВП НУБіП 

України на основі фундаментальних розробок 

вчених НДІ: 

- повністю перевести тваринництво на одно-

типну годівлю, забезпечити тваринництво кор-

мами високої якості, не нижче І класу, з вико-

ристанням сучасних наукових підходів у заготі-

влі, консервуванні та зберіганні кормів; 

- докорінно поліпшити зоогігієнічні умови ут-

римання корів та молодняка ВРХ; 

- забезпечити високі показники якості молока.   

Збільшити обсяги впровадження у рослинницт-

во НДГ розробок мікробіологічних препаратів 

та методів точного землеробства 

I-III квартал  

2018 року 

 

Жибак М.М. Продовжити прикладні дослідження у 2018 ро-

ці за підтемою: «Теоретико-методологічні і тех- 

нологічні засади обліку та впорядкування зеле- 

них насаджень в населених пунктах України» 

на базі Бережанського агротехнічного інституту 

Протягом 2018 року 
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ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

4.1.3 Забезпечити участь у виконанні держав-

них науково-технічних програм, розши-

рення співпраці з міністерствами та ві-

домствами з питань проведення дослі-

джень на їх замовлення, участь вчених 

Університету в реалізації пріоритетних 

напрямів розвитку вітчизняної науки спі-

льно з НАН і НААН України 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В.,  

Туринський В.М., 

директори НДІ, 

заступники деканів з наукової 

роботи, 

директори НДГ 

Продовжити співпрацю з НАН,  НААН України 

та іншими установами шляхом створення     

спільних науково-навчальних центрів (1 на фа-

культет). 

Сформувати наукові колективи в структурних 

підрозділах університету для участі у науково-

технічних програмах, конкурсах тощо. 

Забезпечити цілорічне кураторство науковців 

НУБіП України за роботою НДГ за напрямка-

ми: рослинництво, тваринництво, економічна та 

фінансова діяльність 

Протягом 2018 року 
 

4.1.4. Забезпечити пошук перспективних дже-

рел фінансування науково-дослідних ро-

біт, системна робота щодо участі у конку-

рсах, наукових проектах, удосконалення 

процедур проведення конкурсного відбо-

ру проектів науково-дослідних робіт в 

університеті 

 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ,  

заступники деканів з наукової 

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

 

Директори НДГ 

 

Активізація участі у міжнародних та вітчизня-

них конкурсах наукових робіт. 

Забезпечення подання не менше 1-го комплекс-

ного проекту НДР від наукового структурного 

підрозділу з фінансуванням не нижче 500 тис. 

грн.  

Запровадження кращого європейського досвіду 

для конкурсного відбору проектів наукових до-

сліджень 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, в т.ч. міжнаро-

дних.  

Активізувати роботу по залученню ВП НУБіП 

України до участі у виконанні науково-

дослідних робіт. Створити творчі наукові коле-

ктиви із залученням студентів до виконання на-

укових проектів та науково-дослідних робіт 

Протягом 2018 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4.1.5 Забезпечити систематичний контроль та 

забезпечення якості наукової діяльності, 

моніторинг за ефективністю впроваджен-

ня наукової продукції у виробництво 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ, заступники 

деканів з наукової роботи 

Удосконалення системи моніторингу впрова-

джених наукових розробок вчених університе-

ту. Системна перевірка та аналіз стану викори-

стання наукових розробок вчених НУБіП Укра-

їни. 

Протягом 2018 року 
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Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

 

 

 

 

Директори НДГ 

 

Апробація та впровадження наукових розробок 

вчених університету в господарствах Універси-

тету з метою зразкового ведення інноваційної 

та виробничої діяльності. 
Проводити у ВП НУБіП України Дні поля з де-

монстрацією наукових розробок вчених Універ-

ситету та творчих колективів з виконання нау-

кових проектів та науково-дослідних робіт 

 

 

 

 

Протягом 2018 року 

 

 

Активізувати  подання вченими універси-

тету результатів наукових досліджень на 

здобуття премій міжнародного та націо-

нального рівнів, відбір найбільш актуаль-

них робіт науковців Університету на здо-

буття премій міжнародного та національ-

ного рівнів 

Ібатуллін І.І., 

Отченашко В.В.,  

Самсонова В.В., 

Махно К.І. 

 

Забезпечити подання не менше 5-ти номінантів 

на здобуття державних премій, в т.ч. молодими 

вченими. 

Посилити відбір найбільш актуальних робіт на-

уковців Університету на здобуття премій між-

народного та національного рівнів 

Протягом 2018 року 

 

4.1.7 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 

Проведення інформаційних заходів, у т.ч. за  

участю навчально-дослідних господарств, з ме-

тою висвітлення здобутків та дослідницьких 

можливостей (участь університету не менше 

ніж у 10 виставках) 

Протягом 2018 року 

 

4.1.8 Активізувати співпрацю з бізнесом. Роз-

ширити джерела залучення коштів на на-

укові дослідження за рахунок надання 

платних послуг на проведення науково-

дослідних, дослідно-конструкторських, 

проектно-конструкторських, технологіч-

них, 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 з бізнесом, 

комерційними установами. 

Укладання договорів на виконання науково-

дослідних робіт та надання наукових, 

консультаційних та науково-методичних послуг 

кожною кафедрою.  

Забезпечити надходження коштів спецфонду на 

рівні 75 коп. на 1 бюджетну грн. 

Заключити не менше 2-х договорів на виконан-

ня ВП НУБіП України науково-дослідних робіт 

спільно з комерційними установами на суму 

понад 1 млн грн 

Протягом 2018 року 
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Жибак М. М. Активізувати укладання договорів про співпра-

цю з комерційними установами. У рамках ка-

федральної наукової теми «Оцінка стану старо-

винних парків Західного Поділля та розробка 

рекомендацій з його покращення»; виконати 

науково-проектні роботи з утримання та рекон-

струкції парку-пам'ятки садово-паркового мис-

тецтва місцевого значення «Заліщицький парк» 

та науково-проектну документацію з благоуст-

рою цього парку. Орієнтовна вартість науково-

проектних робіт – 120 тис. грн. 

Протягом 2018 року 

4.1.9 Підвищити науково-технічний потенціал 

та конкурентоспроможність об'єктів права 

інтелектуальної власності Університету, 

його розвитку на інноваційній основі 

Отченашко В.В.,  

Герасимова Т.М., 

директори НДІ, заступники 

деканів з наукової роботи 

Використання механізмів платформи Web of 

Science, IDEATION для пошуку перспективних 

об’єктів права інтелектуальної власності та роз-

витку інновацій 

Протягом 2018 року 

4.1.10 Забезпечити проведення патентно-

кон'юнктурних, інформаційних та марке-

тингових досліджень і прогнозування вза-

ємовигідних умов комерціалізації та реа-

лізації об'єктів прав інтелектуальної влас-

ності на ринках продажу ліцензій 

Отченашко В.В.,  

Герасимова Т.М., 

директори НДІ,  

заступники деканів з наукової 

роботи 

Прогнозування взаємовигідних умов та активна 

комерціалізація об'єктів права інтелектуальної 

власності згідно законів України «Про іннова-

ційну діяльність» та «Про державне регулю-

вання діяльності у сфері трансферу техноло-

гій» 

Протягом 2018 року 

4.1.11. Забезпечити формування імпакт-фактора 

наукових видань Університету 

Отченашко В.В.,  

Кирилюк В.І., відповідальні 

секретарі наукових видань, 

завідувачі кафедр 

Продовження системної роботи щодо включен-

ня наукових видань НУБіП України до міжна-

родних наукометричних баз даних 

Протягом 2018 року 

 

4.1.12 Оптимізувати підготовку, випуск та роз-

повсюдження наукових видань (журнали, 

монографії, збірники наукових праць то-

що) 

Отченашко В.В.,  

Кирилюк В.І.,  

відповідальні секретарі нау-

кових видань 

Удосконалення Порядку підготовки наукових 

видань. Поповнення групи зовнішніх незалеж-

них експертів з відповідних галузей наук, за 

якими видаються наукові журнали та збірники 

праць Університету для їх рецензування 

Протягом 2018 року 

Жибак М. М. 

Лукач В.С. 

Підготовка та видання НПП Ніжинського та 

Бережанського агротехнічних інститутів моно-

графій та матеріалів міжнародних, всеукраїнсь-

ких науково-практичних конференцій, прове-

дених на їх базі 

Протягом 2018 року 
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4.1.13 Залучити до складу редакційних колегій 

іноземних вчених та представників між-

народних наукових установ, які мають 

високий індекс цитування. 

Впровадити систему внутрішнього забез-

печення якості наукової діяльності 

Отченашко В.В., 

Кирилюк В.І.,  

директори НДІ,  

заступники деканів з наукової 

роботи 

Залучення нових іноземних членів редколегії,  

експертів, рецензентів (не менше 6-12). 

Забезпечити роботу системи запобігання та ви-

явлення академічного плагіату, виявлення ака-

демічного плагіату в наукових статтях, моно-

графіях 

Протягом 2018 року 

4.1.14 Розширити сфери діяльності Української 

лабораторії якості і безпеки продукції 

АПК у регіонах України, забезпечити  

функціонування на її базі центру користу-

вання наукоємним обладнанням.  

Зміцнення науково-технічної бази Науко-

во-дослідного та проектного інституту 

стандартизації і технологій екобезпечної 

та органічної продукції (м. Одеса). 

Отченашко В.В., 

Ушкалов В.О., 

Філіпова Л.Ю., 

директори НДІ, заступники 

деканів з наукової роботи, 

Туринський В.М., 

директори НДГ,  

агрономічна служба НДГ 

Активація зв’язків та участь УЛЯБП АПК у 

спільній підготовці проектів у конкурсах МОН, 

Мінрегіону тощо, виконання спільних дослі-

джень з кафедрами та науковими підрозділами 

Університету. 

Забезпечити ефективне використання лаборато-

рного обладнання Науково-дослідному та прое-

ктному інституту стандартизації і технологій 

екобезпечної та органічної продукції. Проводи-

ти виконання спільних наукових досліджень з 

кафедрами та науковими підрозділами Універ-

ситету, збільшити надходження до спеціального 

фонду та зміцнити матеріально-технічну базу. 

Забезпечити моніторинг якості продукції рос-

линництва, вирощеної у ВП НУБіП України з 

видачею відповідних сертифікатів, та контролю 

якості кормів 

Протягом 2018 року 

 

 

Здійснити заходи щодо збільшення обся-

гу коштів спеціального фонду Універси-

тету Українською лабораторією якості і 

безпеки продукції АПК 

Ушкалов В.О. Забезпечення надходження коштів до спеціа-

льного фонду Університету в обсязі не менше   

7 млн. грн. за рахунок виконання науково-

дослідних робіт та  замовлень сторонніх орга-

нізацій 

Протягом 2018 року 

4.1.15 Поліпшити матеріально-технічну базу 

наукових підрозділів, забезпечити серві-

сне обслуговування засобів вимірюваль-

ної техніки Університету, розвиток мет-

рологічного забезпечення в наукових  

підрозділах університету 

Отченашко В.В., 

Ковбаса Я.В. 

Забезпечення планового сервісного обслугову-

вання та метрологічної повірки і калібровки 

наукового обладнання, ремонту лабораторного 

обладнання за заявками підрозділів Універси-

тету. Здійснення інвентаризації основних, обо-

ротних засобів матеріалів. Контроль за діяльні-

стю наукових лабораторій Університету 

Протягом 2018 року 
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4.1.16 Розвивати перспективні форми спільної 

наукової діяльності в підрозділах Універ-

ситету, виконувати міжкафедральні     

дослідження, організовувати і проводити 

науково-дослідні роботи з урахуванням 

досвіду провідних вітчизняних та інозе-

мних 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 2-х комплексних міжка-

федральних, 1-го міжінститутського/ міжфаку-

льтетського проектів на виконання НДР у 2018 

році. 

Продовжити термін дії договорів на проведення 

науково-дослідних робіт з Миронівським інсти-

тутом пшениці ім. В.М. Ремесла НААН Украї-

ни, Селекційно-генетичним інститутом (м. Оде-

са), Інститутом землеробства НААН України, 

Інститутом фізіології рослин і генетики НАН 

України 

Протягом 2018 року  

4.1.17 Взаємодіяти з вищими навчальними за-

кладами, науковими установами в здійс-

ненні наукової, науково-технічної та 

інноваційної діяльності та їх активне за-

лучення  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 дого-

ворів від НДІ про науково-технічне співробіт-

ництво, реалізацію спільних науково-дослідних 

проектів, проведення конференцій, семінарів, 

круглих столів, виставок, видання спільних на-

укових та навчально-методичних праць 

Протягом 2018 року 

Жибак М.М., 

Лукач В.С. 

Забезпечити укладання договорів Ніжинським 

та Бережанським агротехнічними інститутами 

про науково-технічне співробітництво з навча-

льними закладами, науковими установами та 

провідними  аграрними підприємствами. 

Протягом 2018 року 

4.1.19 Покращення якісного та кількісного 

складу штатних наукових працівників 

Університету 

Отченашко В.В., 

Павлюченко Т.І. 

Залучення до виконання НДР студентів з опла-

тою, аспірантів, докторантів, осіб, що мають 

науковий ступінь та вчене звання. 

Залучення не менше 3-4-х штатних наукових 

співробітників до виконання кожної НДР 

Протягом 2018 року 
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Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів 

4.2.1 Удосконалити діяльність аспірантури і 

докторантури шляхом запровадження 

наукового ступеня доктора філософії. 

Розширити перелік наукових спеціаль-

ностей, за якими відбувається захист 

дисертаційних робіт у спеціалізованих 

вчених радах університету 

Ібатуллін І.І., 

Боярчук С.В.,  

голови спецрад,  

директори НДІ, заступники 

деканів з наукової роботи 

Розширення переліку наукових спеціальностей, 

за якими відбувається захист дисертаційних 

робіт у спеціалізованих вчених радах Універ-

ситету  

 

Протягом 2018 року 

4.2.2 Підвищити відповідальність спеціалізова-

них вчених рад (відповідно до їхніх нових 

повноважень) за процес атестації здобу-

вачів наукових ступенів  

Ібатуллін І.І., 

Боярчук С.В.,  

голови спецрад,  

директори НДІ, заступники 

деканів з наукової роботи 

Затвердження Порядку проходження дисерта-

ційних робіт в Університеті здобувачами нау-

кового ступеня доктора філософії відповідно 

до чинного законодавства. 

Затвердження Порядку формування спеціалізо-

ваних вчених рад в Університеті відповідно до 

вимог чинного законодавства 

Протягом 2018 року 

4.2.3 Сприяти росту наукової кваліфікації нау-

ково-педагогічних працівників універси-

тету – наукових керівників здобувачів на-

укових ступенів. 

Забезпечити сприятливі умови для фор-

мування складу спеціалізованих вчених 

рад 

Боярчук С.В., 

Барабаш О.І. 

Проведення науково-методичних семінарів 

щодо підготовки та оформлення дисертаційно-

го дослідження, вимог до здобувачів наукових 

ступенів  

Протягом 2018 року 

4.2.4 Посилити вимоги до конкурсного відбору 

аспірантів і докторантів, удосконалити 

систему оцінювання якості фахового та 

мовного рівня підготовки аспірантів і до-

кторантів. 

Посилити співпрацю з установами НААН 

України стосовно підготовки аспірантів і 

докторантів 

Ібатуллін І.І., 

Барабаш О.І., 

директори НДІ,  

заступники деканів з наукової 

роботи, 

наукові керівники і консуль-

танти   

До аспірантури приймати осіб, які мають сере-

дній бал по додатках до дипломів (спеціаліста і 

магістра) не менше 4,5 бала. 

Посилити відповідальність директорів інститу-

тів, наукових керівників і консультантів на всіх 

етапах підготовки аспірантів і докторантів 

Протягом 2018 року 

4.2.5 Підвищити якість інформаційного забез-

печення дослідницьких процесів для аспі-

рантів та докторантів 

Теплюк В.М.,  

директори НДІ, заступники 

деканів з наукової роботи,  

голова Ради аспірантів 

 

Забезпечення роботи електронних ресурсів для 

аспірантів та докторантів - інформаційна група 

«Аспіранти НУБіП України» Радою аспірантів 

на сайті університету, соціальних мережах 

Протягом 2018 року 
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4.2.6 Розширити перелік актуальних тем кан-

дидатських та докторських спеціально-

стей підготовки, ліцензованих в НУБіП 

України, визначених МОН України 

Директори НДІ, заступники 

деканів з наукової роботи  

Розміщення на сайті університету (сторінка від-

ділу аспірантури і докторантури) чинних та пе-

рспективних тематик з підготовки кандидатсь-

ких та докторських дисертацій 

Протягом 2018 року 

4.2.7 Залучити кошти 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, заступники 

деканів з наукової роботи,  

наукові керівники і консуль-

танти 

Забезпечення фінансування не менше 50 дослі-

джень молодих вчених через систему грантів, 

благодійних фондів, державних і приватних ор-

ганізацій, установ та інших джерел 

Протягом 2018 року 

 

4.2.8 Забезпечити участь аспірантів і докторан-

тів у програмах міжнародної наукової мо-

більності  

Ткачук В.А., 

Барабаш О.І.,  

Отченашко В.В.,  

голова Ради аспірантів 

Забезпечити участь не менше 5 аспірантів і док-

торантів  

Протягом 2018 року 

 

4.2.10. Посилити наукову активність молодих 

вчених 

Галат М.В. 

  

Проведення низки науково-методичних, інфор-

маційних заходів для молодих вчених, зустрі-

чей з провідними зарубіжними, вітчизняними 

науковцями, конкурсів, наукових та інтелектуа-

льних ігор.  

Збільшення чисельності наукових публікацій 

молодих вчених. 

Організувати і провести Міжнародну конфере-

нцію молодих вчених, аспірантів і студентів 

«Актуальні проблеми наук про життя і приро-

докористування» 

Протягом 2018 року 

 

 

 

 

 

 

Квітень 2018 року 

4.2.11. Інформаційна підтримка щодо отримання 

іменних стипендій, дипломів, інших зао-

хочень для молодих вчених та студентів-

дослідників, сприяння підвищенню рівня 

якості їх життя 

Отченашко В.В., 

Галат М.В., 

голова Ради аспірантів,  

голова Студентського науко-

вого клубу,  

Теплюк В.М. 

Посилити контроль за діяльністю студентських 

наукових гуртків університету, висвітлення ни-

ми інформації на WEB-сторінках.  

Постійне інформування студентів та молодих 

вчених шляхом висвітлення інформації на веб- 

сторінці університету, через інформаційні мож-

ливості молодіжних громадських об’єднань 

університету 

Протягом 2018 року 
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4.2.12 

 

Залучати студентів, аспірантів та молодих 

вчених до участі у міжнародних та вітчи-

зняних наукових конкурсах, науково-

дослідних роботах і проектах та інших 

науково-технічних заходах. 

Отченашко В.В., 

Галат М.В., 

голова Студентського  

наукового клубу 

Участь у Всеукраїнському конкурсі студентсь-

ких наукових робіт з галузей знань і спеціаль-

ностей у 2017-2018 н. р. (не менше 2-х наукових 

робіт від студентського наукового гуртка) від-

повідно до наказу ректора від 20.10.2017 р. 

№ 1001 

Жовтень 2017 – 

березень 2018 року 

 

Отченашко В.В., 

Галат М.В., 

Голова Ради аспірантів, 

голова Студентського  

наукового клубу 

Участь у «Фестивалі студентської науки – 

2018» 

 

Травень 2018 року 

 

Туринський В.М., 

директори НДГ,  

Дювенжи К.І., 

Галат М.В. 

Проведення виставки здобутків студентської 

наукової діяльності в рамках профорієнтаційної 

роботи університету 

Створити у ВП НУБіП України студентські ви-

робничі групи, що забезпечували б повний цикл 

виробництва продукції рослинництва від посіву 

до реалізації.  

Розробити юридичні засади укладання догово-

рів між такими групами та ВП НУБіП України. 

Створити  умови для поєднання виконання цих 

договорів та навчального процесу 

Протягом 2018 року 

4.2.13 Публікувати статті наукових та науково-

педагогічних працівників англійською та 

іноземними мовами у міжнародних, віт-

чизняних виданнях, які мають імпакт-

фактор або індекс цитування та входять в 

наукометричні бази даних Scopus, Web of 

Science і наукових виданнях Університету 

Отченашко В.В., 

Кирилюк В.І. 

Відпрацювання фінансових, методичних та ор-

ганізаційних механізмів  підготовки та подання 

міжнародних публікацій вченими Університету. 

Забезпечення обов’язкового цитування у науко-

вих публікаціях на роботи вчених університету 

та України. Здійснення систематичного моніто-

рингу міжнародних, вітчизняних видань, які 

мають імпакт-фактор або індекс цитування та 

входять в наукометричні бази Scopus, Web of 

Science з відповідних галузей наук 

Протягом 2018 року 
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4.3. Поліпшення інноваційної діяльності 

4.3.2 Створити систему інформаційно-аналі-

тичного забезпечення трансферу техно-

логій на основі мережі існуючих та ново-

створених інноваційних підрозділів Уні-

верситету 

Отченашко В.В., 

Герасимова Т.М., 

директори НДІ, заступники 

деканів з наукової роботи 

 

Активізувати роботу відповідальних за напов-

нення бази «Наука для бізнесу», бази науково-

технічних розробок Національної мережі тран-

сферу технологій Академії технологічних наук 

України та Міністерства освіти і науки України. 

Підготовка документів про об’єкти права інте-

лектуальної власності (ОПІВ) з метою безопла-

тного розміщення інформації про ОПІВ на Ін-

тернет-біржі промислової власності ДП «Укра-

їнський інститут інтелектуальної власності» з 

метою надходження фінансових ресурсів у бю-

джет вишу 

Протягом 2018 року 

4.3.3. Удосконалити взаємозв'язки та взаємодію 

науково-дослідних інститутів університе-

ту з бізнесом, суб'єктами господарювання 

для виявлення їхніх потреб у наукових 

розробках та впровадження у практику, 

збільшення реалізації інвестиційно при-

вабливих інноваційних проектів у нав-

чально-дослідних господарствах Універ-

ситету 

Отченашко В.В., 

Туринський В.М., 

директори НДІ,  

заступники деканів з  

наукової роботи, 

директори НДГ 

 

Встановлення взаємозв'язків НДІ з бізнесом та 

суб'єктами господарювання шляхом підписання 

не менше 2-х договорів щодо реалізації інвес-

тиційно привабливих інноваційних проектів. 

Заключити не менше 2-х договорів на виконан-

ня послуг ВП НУБіП України з вирощування  

с.-г. культур спільно з комерційними установа-

ми на суму понад 1 млн. грн., не менше 2 дого-

ворів про спільну науково-дослідну роботу з 

комерційними структурами в сфері АПК 

Протягом 2018 року 

Жибак М.М., 

Лукач В.С. 

Встановлення взаємозв’язків Ніжинського та 

Бережанського агротехнічних інститутів з 

суб’єктами господарювання шляхом підписання 

договорів щодо розробки інноваційних проектів 

Протягом 2018 року  

 

4.3.4. Реалізація системи трансферу наукових 

технологій у виробничу діяльність суб'єк-

тів аграрного підприємництва та НДГ 

Отченашко В.В.,  

Туринський В.М. 

Співробітництво із суб'єктами аграрних підпри-

ємств стосовно трансферу інноваційних розро-

бок, ліцензій та договорів 

Протягом 2018 року  

4.3.5 Розробити та реалізувати систему ком-

пенсації витрат на наукові розробки та 

права інтелектуальної власності універси-

тету відокремленими підрозділами, забез-

печення трансферу технологій та над-

Отченашко В.В., 

Шостак В.М., 

Жук В.В., 

Герасимова Т.М., 

Туринський В.М., 

Удосконалити систему стимулювання та моти-

вації праці наукових працівників у розробці та 

виконанні інноваційних програм і проектів 

 

Протягом 2018 року  
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ходження фінансових ресурсів у бюджет 

вишу 

директори НДГ 

4.3.7. Провести міжнародну конференцію, при-

свячену 120-річчю НУБіП України 

Ібатуллін І.І.,  

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Барановська О.Д.,  

директори ННІ,  

декани факультетів  

Організувати проведення міжнародної конфе-

ренції «Біоресурси планети: виклики та перспе-

ктиви», присвяченої 120-річчю НУБіП України 

Травень 2018 року 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ 

ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

5.1.1. Забезпечити зміцнення матеріально-

технічної бази (придбання обладнання 

для кафедр і лабораторій, створення дода-

ткових комп’ютерних класів, аудиторій 

дистанційного навчання, придбання сіль-

ськогосподарської 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 ла-

бораторіях. 

Визначити мінімальний перелік обладнання для 

лабораторій на 2018 рік. 

Обладнати частину комп’ютерних класів засо-

бами відеоспостереження  

Протягом 2018 року  

Організувати протипожежну безпеку згі-

дно існуючих «Правил пожежної безпеки 

для навчальних закладів та установ сис-

теми 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 дооснащення всіх навчальних корпу-

сів і студентських гуртожитків, виробничих 

приміщень протипожежними засобами  

Протягом 2018 року 

 

 

Протягом 2018 року 

 

 

Забезпечити оснащення нового видавни-

чого центру   

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В. 

 

Виділити та облаштувати приміщення для но-

вого видавничого центру  

Придбати необхідне обладнання для роботи ви-

давничого центру та запустити його в роботу. 

Протягом 2018 року 

Поліпшити умови відпочинку співробіт-

ників та студентів  

Ткачук В.А. 

Іщенко В.В. 

Тарасенко Р.О. 

Провести  реконструкцію існуючих та будівни-

цтва нових будиночків в СОТ «Академічний», 

м. Чорноморськ 

Протягом 2018 року 

Забезпечити підключення  СОТ «Акаде-

мічний» м. Чорноморськ до централізова-

ної  міської електромережі  

Іщенко В.В., 

Ткачук В.А., 

Тарасенко Р.О., 

Муравський О.А., 

Потебня В.В. 

Виготовити проектну документацію, встанови-

ти лінію електропередач та забезпечити підк-

лючення в установленому порядку СОТ «Ака-

демічний» до централізованої міської електро-

мережі 

До 1 червня 2018 р. 
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5.1.2 Забезпечити беззбиткову діяльність служ-

би закладів харчування університету  

Ткачук В.А., 

Туринський В.М., 

директори ВП 

 

Дубас Б.А., 

директори НДГ 

 

Тачук В.А., 

Іщенко В.В., 

Дубас Б.А., 

Тарасенко Р.О. 

Розширити асортимент та здешевити харчуван-

ня, відмовитись від послуг сторонніх організа-

цій при виготовленні хлібобулочних і конди-

терських виробів. 

Забезпечити використання власної продукції 

(належної якості) НДГ у закладах харчування 

НУБіП України (за собівартістю) 

Розширити мережу закладів громадського хар-

чування університету шляхом організації бу-

фетів у навчальних корпусах 

Постійно протягом 

2018 року 

 

 

Постійно протягом 

2018 року 

 

Протягом 2018 року 

5.1.3. Продовжити роботи з поточного ремонту 

навчальних корпусів, гуртожитків, упоря-

дкувати прилеглі до них території 

Іщенко В.В., 

директори ННІ,  

декани факультетів 

Підготувати проект плану поточного ремонту 

навчальних корпусів, гуртожитків та забезпечи-

ти його виконання 

Протягом 2018 року 

Упорядкувати територію навколо корпусів і   

гуртожитків  

Протягом 2018 року 

 

Заміна внутрішніх електромереж в гуртожитках 

№ 1 і № 4  

Протягом 2018 року 

Заміна дверей в гуртожитках №№ 4, 6, 8, 7 Протягом 2018 року 

Капітальний ремонт балконів гуртожитків   

№№ 1, 10, 11 

Протягом 2018 року 

Провести утеплення фасадів гуртожитків     

№№ 2, 3, 4, 5, 7 (загальною площею 11166 м2) 

Протягом 2018 року 

Замінити аварійні вікна в гуртожитках №№ 1, 6, 

8, 9, 10, 11, 12 (1050 шт.) і навчальних корпусах 

№№ 1, 4, 14 (450 шт.) 

Протягом 2018 року 

Провести ремонти внутрішніх систем теплоза-

безпечення навчальних корпусів і гуртожитків  

Протягом 2018 року 

Провести реконструкцію існуючого мо-

дуля у спортивний комплекс  

Іщенко В.В., 

Ткачук В.А., 

Бронін О.В.  

Приступити до проектування та почати перший 

етап будівництва спортивного комплексу на  

базі існуючого модуля для сільськогосподарсь-

кої техніки 

 

Протягом 2018 року 
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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 2018 року 

Будівництво гуртожитку для молодих ви-

кладачів, аспірантів та студентів  

Ібатуллін І.І., 

Іщенко В.В., 

Ткачук В.А., 

Тарасенко Р.О., 

Муравський О.А. 

Визначити місце будівництва та організувати 

відбір забудовника, приступити до проектуван-

ня 

Протягом 2018-2020 

рр. 

Будівництво житлового будинку на основі 

дольової участі науково-педагогічних 

працівників в с. Новосілки, Києво-

Святошинський р-н 

Ібатуллін І.І., 

Іщенко В.В., 

Ткачук В.А., 

Тарасенко Р.О.  

Узгодити документацію щодо відведення земе-

льної ділянки під будівництво.  Заключити до-

говір із підрядною організацією, розпочати ро-

боту з виготовлення документації 

Протягом 2018-2020 

рр. 

Відновлення та обладнання музею історії 

Університету 

Кваша С.М., 

директор музею 

Придбати необхідне обладнання та облаштува-

ти експозиції в приміщенні музею 

Січень-травень 2018 

року 

5.1.4. Продовжити реалізацію Програми енерго-

збереження  

Ібатуллін І.І., 

Іщенко В.В., 

Козирський В.В., 

Радько І.П. 

Обладнати усі теплові пункти навчальних кор-

пусів і гуртожитків автоматизованою системою 

подачі теплоносія 

Протягом 2018-2020 

рр. 

Змонтувати автоматизовану систему комерцій-

ного обліку електроенергії (АСКОЕ)  

Протягом 2018 року 

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

6.1.1 Продовжити реалізацію заходу «День 

НУБіП України-120» у останню п’ятницю 

травня  

Проректори, 

директори і декани 

Організація та проведення свята із залученням 

студентів, аспірантів та НПП, роботодавців, ви-

пускників університету, запрошених гостей  

Травень 2018 року 

Провести урочисте розширене засідання 

Вченої ради та святковий концерт, прис-

вячені 120-річчю університету  

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Барановська О.Д., 

Майданюк І.З. 

Сформувати порядок денний засідання Вченої 

ради. Запросити на засідання Вченої ради нау-

ково-педагогічних працівників університету, 

почесних гостей, роботодавців, випускників, 

меценатів. 

Організувати вручення працівникам універси-

тету державних, відомчих і університетських 

нагород. 

Організувати і провести урочистий концерт  

 

Лютий-травень 2018 

року 

 

 

 

Травень 2018 року  
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Провести нараду Ради ректорів  аграрних 

ВНЗ, присвячену розвитку аграрної освіти 

України та 120-ї річниці університету 

Ніколаєнко С.М., 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Барановська О.Д. 

Провести на базі університету спільно з Асоці-

ацією вищих аграрних навчальних закладів на-

ради ректорів аграрних ВНЗ 

Травень 2018 року  

6.1.3. Продовжити вшанування пам’яті видат-

них вчених та науковців університету 

Ібатуллін І.І., 

Ткачук В.А., 

Іщенко В.В., 

Барановська О.Д. 

Висвітлення інформації про видатних вчених і 

науковців університету та їх здобутки в медіа, 

статтях  профільних журналів. Встановлення 

пам’ятників на Алеї слави Богданову Г.О., Кол-

кунову В.В., Вотчалу Є.П., Сльозкіну П.Р. 

Створення галереї портретів ректорів Універси-

тету  

Протягом 2018 року 

 

 

 

 

Протягом 2018 року   

6.1.7 

 

Виготовити набори сувенірної продукції 

та атрибутики університету, ННІ, факуль-

тетів та ВП НУБіП України до 120-річчя 

університету  

Кваша С.М., 

Ткачук В.А., 

Барановська О.Д.,  

Рудень Д.М., 

директори ННІ,  

декани факультетів, 

директори ВП НУБіП України 

Підготовка буклетів, проспектів та іншої про-

дукції. Виготовлення наборів сувенірної про-

дукції  
 

Підготовка та видання: 

– каталог видатних випускників університету; 

– книга «НУБіП України – 120 років»; 

– фотоальбом «НУБіП України – 120 років» 
 

Організація випуску ювілейної монети, 

пам’ятної медалі «НУБіП України – 120 років» 
 

Організація випуску поштових конвертів, по-

штових марок та набору листівок, присвячених 

120-річчю з часу заснування НУБіП України 

Протягом 2018 року 

 

 
 

Січень-травень 2018 

року  

 

 
 

Січень-травень 2018 

року  
 

Січень-травень 2018 

року  

 

6.1.8 Організувати заходи щодо дотримання 

нормативно-правових актів з протидії і 

запобігання корупції та недопущення не-

статутних відносин в університетському 

середовищі 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

директори ННІ, 

декани факультетів, 

директори ВП 

 

Вживати оперативних заходів щодо недопу-

щення нестатутних відносин, зловживання слу-

жбовим становищем співробітниками, науково-

педагогічними та педагогічними працівниками, 

керівниками структурних підрозділів універси-

тету. Проводити соціологічні опитування, ком-

плексні тестування студентів. Забезпечити фун-

кціонування «Гарячої телефонної лінії»,  «Те-

лефону довіри», електронної «Пошти студент-

ської довіри» 

Протягом 2018 року 
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6.1.11 Створити «Етичний кодекс працівників 

університету» з метою дбати про дух мо-

ралі і дружби, взаємоповаги в колективі 

Ібатуллін І.І.,  

Кваша С.М., 

Барановська О.Д., 

Михайліченко М.В., 

декани факультетів,  

директори ННІ 

Дотримання вимог Етичного кодексу НПП Протягом 2018 року 

Продовжити практику вдосконалення ор-

ганізаційної культури, організації до-

звілля та духовного збагачення працівни-

ків університету  

Тарасенко Р.О., 

Іщенко В.В., 

голови профбюро факульте-

тів, ННІ 

Сформувати перелік екскурсій визначними та 

пам’ятними місцями України. Забезпечити про-

ведення екскурсій та автотранспорт для переве-

зення співробітників 

Протягом 2018 року 

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ 

7.1.1 Внести зміни до Статуту Університету   Бова А.П., 

Барановська О.Д. 

Затвердження на конференції трудового колек-

тиву та в Міністерстві освіти і науки України 

Статуту Університету в новій редакції відпо-

відно до вимог нового Закону України «Про 

освіту» 

Лютий-квітень 2018 

року  

Відповідно до чинного законодавства Ук-

раїни та змін, внесених до Статуту Уніве-

рситету, провести конкурсний відбір на 

посади завідувачів кафедр 

Ібатуллін І.І., 

Кваша С.М., 

Михайліченко М.В. 

 

Конкурсне обрання завідувачів кафедр Протягом 2018 року 

7.1.3. Провести конкурсний відбір на посади 

науково-педагогічних працівників Уніве-

рситету.  

Посилити роль вчених рад факультетів, 

ННІ, колективів кафедр. Додатково допо-

внити їм повноваження щодо кадрових і 

фінансових питань, навчальної і науково-

інноваційної діяльності 

Ібатуллін І.І.,  

Кваша С.М., 

Михайліченко М.В., 

декани факультетів,  

директори ННІ 

Відповідно до Закону України «Про вищу осві-

ту» та затвердженого «Порядку проведення 

конкурсу на заміщення посад НПП НУБіП Ук-

раїни» проводити конкурс на заміщення посад 

науково-педагогічних працівників НУБіП Укра-

їни  

 

Протягом 2018 року 

     



35 
 

№ за-

ходу 
Зміст заходу Відповідальна особа Спосіб виконання Термін виконання 

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 

8.1.1. Збільшення обсягу надходжень коштів за 

освітні та інші платні послуги 

Ткачук В.А.,  

Кондрицька Т.П.,  

Бронін О.В.,  

декани факультетів,  

директори ННІ 

Оперативний перерахунок вартості платних 

освітніх та інших послуг відповідно до зростан-

ня тарифів на комунальні послуги, підвищення 

мінімальної заробітної плати та рівня інфляції 

Протягом 2018 року 

Директори ВП НУБіП Украї-

ни 

Перегляд вартості платних освітніх та інших 

послуг, що надаються навчальними закладами, 

відповідно до зміни тарифів комунальних пос-

луг, змін заробітної плати та рівня інфляції, за-

провадження нових платних послуг відповідно 

до законодавства. Розміщення реклами в Інтер-

нет ресурсах щодо надання платних послуг 

 

Протягом 2018 року 

8.1.2. Підвищення ефективності діяльності гос-

прозрахункових підрозділів 

Ібатуллін І.І.,  

Ткачук В.А.,  

Іщенко В.В., 

Кондрицька Т.П., 

Бронін О.В.,  

декани факультетів,  

директори ННІ,  

керівники госпрозрахункових 

підрозділів 

Запровадження нових платних послуг, збіль-

шення доходів діючих госпрозрахункових під-

розділів і зменшення видатків на їх утримання 

(в т.ч. за рахунок оптимізації штатної кількості 

персоналу)  

Протягом 2018 року 

8.1.3. Удосконалити діяльність відокремлених 

підрозділів Університету 

Ібатуллін І.І., 

Туринський В.М., 

директори НДГ 

Забезпечити прибутковість господарської дія-

льності ВП НУБіП України, оптимізувати шта-

тні розписи, передбачити у колективних дого-

ворах систему заохочень та стягнень за резуль-

татами діяльності працівників 

Протягом 2018 року 

Розвиток навчально-дослідних госпо-

дарств, погашення ними заборгованості з 

податком 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 виконання затвердженого графіку 

погашення заборгованості за податком на дода-

ну вартість 

Протягом 2018 року 
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8.1.4. Економія коштів під час закупівель това-

рів, послуг та робіт 

Ібатуллін І.І.,  

Ткачук В.А.,  

Кваша С.М., 

Іщенко В.В., 

Кондрицька Т.П.,  

Бронін О.В.,  

Боярова О.А.,  

Лавренчук В.М.,  

керівники структурних під-

розділів, директори 

ВП НУБіП України 

Більш широке використання системи електрон-

них публічних закупівель ProZorro, посилення 

відповідальності керівників підрозділів за нее-

фективне використання коштів 

Протягом 2018 року 

8.1.5. 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 щодо обліку і фінансів  

 

Протягом 2018 року 

8.1.6 Здійснювати громадський контроль за фі-

нансовою діяльністю Університету шля-

хом опублікування основних витрат, кош-

торисів, штатних розписів на сайті Уніве-

рситету 

Ткачук В.А.,  

Бронін О.В.,  

Кондрицька Т.П.,  

Туринський В.М.,  

директори ВП НУБіП України 

Оприлюднення фінансового плану (кошторису), 

плану використання бюджетних коштів, плану 

закупівель, штатного розпису, фінансового зві-

ту про діяльність НУБіП України на сайті Уні-

верситету 

Протягом 2018 року 

Здійснювати громадський контроль (вче-

на рада, профспілки, студентське само-

врядування) за ефективністю розподілу та 

якістю виконання всіх статей кошторису 

Університету 

Туринський В.М., 

директори НДГ 

Оприлюднювати звіти та виробничо-фінансові 

плани ВП НУБіП України 

 

Щоквартально, 

річний звіт за 2018 

рік 

НАПРЯМ 9. ЗАХОДИ ДЛЯ ПІДТВЕРДЖЕННЯ СТАТУСУ ДОСЛІДНИЦЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ 

9.1.2. Отримання протягом року бюджетних при-

значень спеціального фонду державного 

бюджету в розмірі, що становить до 50 % 

обсягу бюджетних призначень, передбаче-

них у загальному фонді для проведення 

науково-дослідних робіт 

Директори НДІ, заступники 

деканів з наукової роботи 
Забезпечити збільшення залучення коштів до 

спеціального фонду, довести співвідношення за-

лучених коштів до бюджетних до 75 коп. на 

1 бюджетну гривню за рахунок проведення нау-

ково-дослідних робіт та надання наукових послуг 

Протягом 2018 року 




