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1. ЗАГАЛЬНІ ВІДОМОСТІ ПРО НАВЧАЛЬНО-НАУКОВИЙ 

ІНСТИТУТ 
1.1. Основні завдання  

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного 

університету біоресурсів і природокористування України бере свій початок 

від Республіканської вищої школи управління агропромисловим комплексом 

Міністерства сільського господарства УРСР, заснованої в 1985 році. Після 

ряду реорганізацій в січні 2005 року створено Навчально-науковий інститут 

післядипломної освіти Національного аграрного університету, як його 

структурний підрозділ. Основні віхи в історії ННІ наведено на рис. 1.1: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1.1. Основні віхи в історії ННІ післядипломної освіти 

 

Освітня концепція Навчально-наукового інституту наступна: 

– поглиблення, розширення й оновлення професійних знань, умінь і 

навичок фахівців АПК; 

 

1985 рік
Наказом Міністра сільського господарства і продовольства 
№ 883 від 5 вересня 1985 року при Українській 
сільськогосподарській академії створено Республіканську 
вищу школу управління агропромисловим комплексом 
Міністерства сільського господарства УРСР 

 

1994 рік
Наказом Міністра сільського господарства і продовольства 
України №19 від 28 березня 1994 року Українську вищу школу 
управління АПК реорганізовано в Інститут післядипломної 
освіти керівників і спеціалістів агропромислового комплексу 

 

2004 рік
Наказом ректора Національного аграрного університету № 
521 від 15 листопада 2004 року припинено діяльність 
Інституту післядипломної освіти Націолнального аграрного 
університету як юридичної особи 

 

2004 рік
Наказом ректора Національного аграрного університету № 
598 від 20 грудня 2004 року в складі університету створено 
структурний  підрозділ – Навчально-науковий інститут 
післядипломної освіти 
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– надання можливості отримання другої вищої освіти на основі 

здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня (ступеня) (в розрізі 

спеціальностей); 

– формування нової генерації державних службовців органів 

управління АПК, керівників і спеціалістів підприємств, установ та 

організацій різних форм власності, науково-педагогічних і педагогічних 

працівників аграрних закладів вищої освіти.  

Основні завдання інституту: 

– підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців агропромислової і 

природоохоронної галузей; 

– підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних 

працівників вищих аграрних закладів вищої освіти; 

– підготовка і перепідготовка фахівців з наданням другої вищої освіти 

ОС «Бакалавр», «Магістр»; 

підвищення кваліфікації і стажування державних службовців; 

–  підготовка бакалаврів зі спеціальності «Туризм»; 

– підготовка магістрів спеціальностей 074 «Публічне управління та 

адміністрування», 073 «Менеджмент» (навчально-освітніх програм 

«Управління інноваційною діяльністю» та «Дорадництво»); 

– підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників. 

Головними замовниками та координаторами є:  Міністерство освіти і 

науки України, Міністерство аграрної політики і продовольства України та 

формування, що входять до сфери його управління, а також Національне 

агентство України з питань державної служби. 

Партнерами інституту є: 

– міністерства і відомства (Державна служба України з питань  геодезії, 

картографії та кадастру. 

Державна служба України з питань безпечності харчових продуктів та 

захисту споживачів, головні управління агропромислового розвитку 
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обласних і районних держадміністрацій, підприємства, установи і організації 

АПВ усіх форм власності, у т.ч. фермерські господарства); 

– науково-дослідні інститути та навчальні заклади системи НААН 

України, Міністерства аграрної політики і продовольства України, Національна 

академія державного управління при Президентові України та інші. 

Науково-педагогічні працівники кафедр ННІ післядипломної освіти  

проводять наукові дослідження з питань теоретико-концептуальних  підходів 

до розвитку інноваційних процесів; удосконалення організаційно-

економічних механізмів інноваційної діяльності; пріоритетних напрямків 

інноваційно-технологічного розвитку аграрного сектора; методологічних та 

інноваційних засад перепідготовки фахівців аграрної сфери для надання 

другої вищої освіти; формування інформаційної бази інноваційної діяльності 

в аграрному секторі; розвитку державної інноваційної підтримки; 

інноваційних технологій в освіті та науці тощо (кафедра публічного 

управління та менеджменту інноваційної діяльності).   

Кафедра аграрного консалтингу і туризму має наукову школу з 

сільськогосподарського дорадництва, яка розробляє інноваційну систему 

консультування «Електронна дорадча система е-Екстеншн», що дає змогу 

поширювати сільськогосподарські знання та інформацію, інтерактивні 

консалтингові системи для прийняття науково-обґрунтованих рішень в 

різних галузях аграрної сфери  (сільському туризмі, органічному 

виробництві, бджільництві тощо), що сприяє розвитку дорадництва в 

Україні, професійної агроконсалтингової освіти, поглибленню підготовки 

дорадників та експертів-дорадників для їх сертифікації шляхом узагальнення 

та систематизації сучасного міжнародного досвіду із розробкою спільних 

навчальних програм і покращенню практичної підготовки на базі передових 

вітчизняних та зарубіжних підприємств.  
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1.2. Матеріально-технічна база 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного 

університету біоресурсів і природокористування України використовує 

площі аудиторій університету, службових приміщень і місць в гуртожитку 

№ 9 для проживання слухачів, що підвищують кваліфікацію. Загальна площа 

приміщень у користуванні інституту становить 773,4  кв. м. (після 

перерозподілу аудиторного фонду корпусу № 10 у 2016 році), характеристика 

яких наведена у таблиці 1.1. 

Таблиця 1.1 
Характеристика використання приміщень  

у ННІ післядипломної освіти у 2016 р. 
№ 

з/п 
Типи приміщень 

Площа,  

м2 

1. Лекційні аудиторії  

1.1. № 229 – мультимедійна лекційна аудиторія  96,2 

1.2. № 230 – мультимедійна лекційна аудиторія 96,2 

1.3. № 412 – навчальна лабораторія  аграрного консалтингу та сервісу 95,0 

1.4. № 205 – навчальна лабораторія  кафедри публічного управління та 

менеджменту інноваційної діяльності 

30 

1.5 № 219-а – навчальна лабораторія управління інноваційної 

діяльності 

60 

 Всього 377,4 

2. Службові приміщення  

1.№ 219 – кабінет директора, приймальна 48+18 

2.№ 218 – міжкафедральна лабораторія з підвищення кваліфікації в on-

line режимі 

18 

3.№№ 217, 217-а – заступник директора та методисти з навчальної та 

виховної роботи 

45+18 

4.№ 221а –  зала засідань вченої ради 60 

5.№№ 222, 223 – провідний бухгалтер, методисти з підвищення 

кваліфікації 

18+18 

6.№ 224 – заступник директора 18 
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№ 

з/п 
Типи приміщень 

Площа,  

м2 

7.№ 210 – завідувач кафедри публічного управління та менеджменту 

інноваційної діяльності 

18 

8.№ 207 – НПП кафедри пулічного управління та менеджменту 

інноваційної діяльності 

90  

(18*5) 

9.№ 213 – завідувач кафедри аграрного консалтингу і туризму 18 

10.№№ 214, 215 – НПП кафедри аграрного консалтингу і туризму 36 

 Всього – службових приміщень 423 м2 

 РАЗОМ 773,4 м2 

 

Для проведення навчання на належному рівні у розпорядженні ННІ 

післядипломної освіти НУБіП України є найновіші мультимедійні засоби. 
 

1.3. Склад науково-педагогічного персоналу 

 

Згідно штатного розпису кількість штатних одиниць ННІ післядипломної 

освіти складає 37, з них науково-педагогічних працівників – 15,5. 

ННІ післядипломної освіти очолює к.е.н., професор кафедри 

публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності – Кулаєць 

Марія Михайлівна. Заступник директора з навчальної і виховної роботи – 

к.е.н., доцент Микицей Тереза Дмитрівна. 

Окремі види діяльності відповідно до структури інституту 

забезпечують дві кафедри: «Публічного управління та менеджменту 

інноваційної діяльності» і  «Аграрного консалтингу і туризму» (рис. 1.2). 
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Рис. 1.2. Структура ННІ післядипломної освіти 

 

Кафедра аграрного консалтингу і туризму створена в 2004 році шляхом 

об’єднання кафедр аграрного консалтингу (д.е.н., проф., член-кор. УААН 

М.Ф. Кропивко – 2001 р.) та економіки аграрного сервісу (д.е.н., проф. 

П.О. Мосіюк – 1996 р.). Нову назву кафедра отримала у 2017 році в зв′язку з тим, 

що вона  стала випусковою зі спеціальності «Туризм».  Кафедру очолює т.в.о. 

завідувач кафедри Кудінова І.П. Робота кафедри направлена на проведення 

занять з бакалаврами, магістрами, дорадниками, державними службовцями та 

спеціалістами підприємств, установ і організацій усіх форм власності. Для 

забезпечення навчального процесу методичними матеріалами, науковці кафедри 

розробляють та видають науково-методичні посібники, підручники. На кафедрі 

аграрного консалтингу і туризму відповідно до штатного розпису на 2018р. 

працювало 8 осіб, із них – два доктори наук, п'ять кандидатів наук, один ― 

завідувач лабораторіями.   

Робота кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності направлена на проведення занять з магістрами, державними 

службовцями й спеціалістами підприємств, установ і організацій різних форм 

Кафедра аграрного 
консалтингу  

і туризму  

Кафедра публічного управління 
та менеджменту інноваційної 

діяльності 

Навчальна 
лабораторія 
аграрного 

консалтингу та 
сервісу 

Навчальна 
лабораторія 
технології та 
організації 

ресторанного 
обслуговування 

Навчальна 
лабораторія 
управління 

інноваційною 
діяльністю 

Навчальна 
лабораторія 
публічного 

управління та 
адміністрування 

ДИРЕКЦІЯ ННІ 
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власності та розробку науково-методичного забезпечення навчального 

процесу. Кафедру з листопада 2006 р. очолює д.е.н., професор 

Витвицька О.Д. На кафедрі  відповідно до штатного розпису на 2018 р. на 

кінець року працювали 13 осіб, із них – чотири доктори наук, п'ять 

професорів,  сім доцентів, один асистент, ст. лаборант, лаборант. 

У навчальному процесі інституту приймають участь кафедри інших ННІ і 

факультетів НУБіП України, відділи, лабораторії науково-дослідних інститутів 

НААН України, Української лабораторії якості і безпеки продукції АПК, 

Міністерства аграрної політики та продовольства України та його департаментів, 

Національне агентство України з питань державної служби, головні управління 

обласних адміністрацій, навчально-дослідні господарства НУБіП України, 

фахівці та спеціалісти провідних підприємств агропромислового виробництва.  

 

1.5. Кількість студентів (за ОС) 

На провадження освітянської діяльності інститут отримав ліцензію 

Міністерства освіти і науки України АЕ № 270579 від 02.07.2013 р. Термін дії 

ліцензії: до 1 липня 2023 року (дод. 1). 

Згідно діючої ліцензії обсяг слухачів – державних службовців, 

керівників і спеціалістів аграрних підприємств, установ і організацій з 

напряму «Державне управління» складає 3650 та за акредитованими в 

університеті спеціальностями – 3000 осіб. 

Підвищення кваліфікації здійснюється з таких освітніх напрямків: 

економіка і підприємництво, менеджмент, агрономія, геодезія, картографія та 

землеустрій, механізація та електрифікація сільського господарства, 

технологія виробництва та переробки продукції тваринництва, ветеринарна 

медицина, державне управління, педагогіка вищої школи, якість, 

стандартизація та сертифікація, інформаційні технології, тощо. 

Підготовка фахівців з наданням другої вищої освіти ОС «Магістр» 

проводиться за такими спеціальностями: економіка підприємства, облік та 
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оподаткування, правознавство, лісове господарство, садово-паркове 

господарство, землевпорядкування і кадастр. 

Освітньо-професійні програми, що діють в ННІ післядипломної освіти 

на 1.01.2019 року, представлені на рис. 1.3. 

 

 
 

Рис. 1.3. Програми підготовки і перепідготовки фахівців  
в ННІ післядипломної освіти 

 

У 2018 році збереглася позитивна тенденція зростання показників у 

роботі інституту за останніх 14 років, тобто за ті роки, впродовж яких ННІ 

перебуває у складі університету. Так, за останні три роки актуалізовано 

підготовку магістрів за спеціальністю «Менеджмент» (навчально-освітньої 

програми «Дорадництво», «Управління інноваційною діяльністю»), 

«Публічне управління та адміністрування». У 2018 році продовжено набір 

бакалаврів спеціальності «Туризм». В ННІ постійно здійснюється навчання і 

ННІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

підготовка і перепідготовка фахівців з наданням другої вищої освіти 
 ОС «Бакалавр», ОС «Магістр»зі спеціальностей «Право», «Агрономія», «Економіка», 
«Землевпорядкування та кадастр», «Лісове господарство», «Облік і оподаткування» 

підготовка магістрів зі спеціальностей  
«Публічне управління та адміністрування» («Державна служба») 

«Менеджмент» (навчально-освітня програма «Управління інноваційною діяльністю» 
та  «Дорадництво») та бакалаврів зі спеціальності «Туризм» 

підвищення кваліфікації науково-педагогічних і педагогічних працівників вищих 
аграрних навчальних закладів вищої освіти 

підвищення кваліфікації керівних кадрів і фахівців агропромислової і природоохоронної 
галузей підвищення кваліфікації державних службовців 

підготовка та підвищення кваліфікації дорадників і експертів-дорадників 
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підвищення кваліфікації дорадників та експертів-дорадників, керівних кадрів 

АПК  (рис. 1.4).  

 
Рис. 1.4. Динаміка основних показників роботи  
ННІ післядипломної освіти за 2006-2018 роки 

 
Чисельність студентів на програмах здобуття другої вищої освіти  ОС 

«Бакалавр» на спеціальності «Туризм», слухачів на програмах перепідготовки 

ОС «Магістр», підготовки ОС «Магістр» за спеціальностями «Публічне 

управління та адміністрування» («Державна служба»), («Управління 

інноваційною діяльністю», «Дорадництво») станом на 31 грудня склала 583 осіб. 

Таблиця 1.2 
Загальна кількість студентів та слухачів ННІ післядипломної освіти 

станом на 31 грудня 2018 р., осіб 
 

Напрям підготовки 

(ОС «Бакалавр», ОС «Магістр») 

Форма навчання 

В
сь

ог
о 

Заочна Денна 

Бакалавр Магістр Бакалавр Магістр 

Економіка підприємства  16    16 

Правознавство 78    78 

Агрономія 131    131 

Туризм 10  76  86 

Всього по ОС «Бакалавр» 235  76  311 
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Облік і аудит  20   20 

Економіка підприємства  19   19 

Геодезія та землеустрій  34   34 

Лісове господарство  41   41 

Садово-паркове господарство  13   13 

Всього по ОС «Магістр» ІІ вища  127   127 

Державна служба  112   112 

Управління інноваційною  

діяльністю 

 14  13 27 

 Дорадництво  6   6 

Всього по ОC «Магістр»  132  13 145 

РАЗОМ 235 259 76 13 583 

 

У 2018 році в інституті підвищили кваліфікацію за державним 

замовленням 2800 осіб, в тому числі: 

– керівники і спеціалісти, фахівці Держпродспоживслужби України – 

963 особи; 

– науково-педагогічні та педагогічні працівники аграрних ВНЗ I-IV 

рівнів акредитації – понад 712 осіб; 

– державні службовці– 217 осіб; 

– спеціалісти, фахівці агроформувань – 226 осіб; 

– інші фахівці – 682 осіб. 

 

В цілому виконання Плану-графіку підвищення кваліфікації державних 

службовців, керівних працівників і спеціалістів агропромислового комплексу 

України в навчально-науковому інституті післядипломної освіти 

Національного університету біоресурсів і природокористування України у 

2018 році наведено в табл. 1.3. 
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Таблиця 1.3 
Аналіз виконання  державного замовлення 

з підвищення кваліфікації  керівників, спеціалістів, фахівців 
агропромислової і природоохоронної галузей, педагогічних і науково-

педагогічних працівників аграрних ВНЗ  у 2018 році, осіб 
 

Категорії слухачів 
Чисельність 

слухачів,осіб 

Питома 

вага, % 

Керівники і спеціалісти, фахівці ветеринарної 

служби України 
761 27,2 

Науково-педагогічні та педагогічні працівники 

аграрних ВНЗ I-IV рівнів акредитації 
1047 37,4 

  в т.ч. підвищення кваліфікації на місцях (on-line) 712 68,0 

–працівники Держгеокадастру  217 7,7 

––працівники  фітосанітарної служби України 202 7,2 

Спеціалісти, фахівці агроформувань 100 3,6 

Інші категорії 473 16,9 

РАЗОМ 2800 100 

 

Детальне викладення виконання плану-графіка підвищення кваліфікації 

керівних працівників і спеціалістів агропромислового комплексу України в 

навчально-науковому інституті післядипломної освіти Національного 

університету біоресурсів і природокористування України у 2018 році в 

розрізі окремих категорій фахівців наведено в додатку 2. Забезпеченню 

виконання плану-графіка з підвищення кваліфікації сприяла злагоджена 

співпраця науково-педагогічних працівників всіх ННІ нашого університету. 
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2. ФІНАНСОВО-ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 
Фінансова діяльність ННІ післядипломної освіти у 2018 році була 

направлена на забезпечення його освітньої діяльності за рахунок коштів 

загального і спеціального фондів і характеризується даними наведеними в 

табл. 2.1., 2.2. 

2.1. Аналіз використання коштів загального фонду за 2018рік, тис. грн. 
 

№ п/п КЕКВ Статті витрат Загальний фонд 
План Витрати 

1 2110 Оплата праці  4520.0 4520,0 
2 2120 Нарахування на оплату праці 994,4 994,4 
3 2240 Оплата послуг (крім комунальних )  36,0 36,0 
4 2271 Оплата теплопостачання  290.0 290,0 
5 2272 Оплата водопостачання  та водовідведення  40,2 40,2 
6 2273 Оплата електроенергії 181,5 181,5 

Всього 6062,1 6062,1 
 
2.2. Аналіз використання коштів спецфонду за 2018 рік, тис. грн. 
 

№ 
п/п КЕКВ Статті витрат 

Спеціальний фонд 
Затверджено 

кошторисом на рік Витрати 

1 2111 Оплата праці  3236,0 2732,7 
2 2120 Нарахування на оплату праці 714,1 596,5 

4 2210 Предмети, матеріали ,обладнання та 
інвентар 420,5 110,1 

5 2240 Оплата послуг(крім комунальних )  400,0 244,9 
6 2250 Видатки на відрядження 59.2 3,6 
7 2271 Оплата теплопостачання  694.0 400,5 

8 2272 Оплата водопостачання  та 
водовідведення  184.5 55,4 

9 2273 Оплата електроенергії 118.0 118,0 
10 2274 Оплата природного газу  27.0 20,5 
11 2800 Інші поточні видатки 21,1 9,3 

12 3110 Придбання  обладнання  і предметів  
довгострокового   користування  600.0 421,9 

13 3132 Капітальний  ремонт інших  об’єктів  1500,00 1499,5 
Всього 7974,4 6212,9 
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Аналіз даних, наведених в таблиці 2.1. свідчить, що кошти загального 

фонду використані у 2018 році в сумі 6062,1 тис. грн. при плані 6062,1 тис. 

грн.  

Значна увага приділялася дирекцією інституту надходженню коштів до 

спеціального фонду. 

В останні роки склалася позитивна динаміка його наповнення (рис.2.1) 
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Рис. 2.1. Динаміка надходження спецкоштів  

за 2008-2018 роки, тис. грн. 
 

Так, загальна сума поступлень до спецфонду становить 6480,5 тис. грн. 
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Рис. 2.2. Надходження коштів до спеціального фонду за видами 
діяльності 

 

За 2018 рік до спеціального фонду навчально-наукового інституту 

надійшли кошти від таких видів діяльності: 

- перепідготовка фахівців АПК з наданням другої вищої освіти 5217,6 

тис. грн.  

- підвищення кваліфікації працівників АПК – 280,3 тис. грн.  

- стажування науково-педагогічних кадрів – 367,2 тис. грн.  

- атестація щодо вільного володіння державною мовою – 544,7 тис. грн. 

- інші надходження – 70,7 тис.грн. 

Кошти спеціального фонду використані в сумі 6212,9 грн.   
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3. НАУКОВО - ПЕДАГОГІЧНИЙ ПЕРСОНАЛ 

 
Дирекція навчально-наукового інституту післядипломної освіти 

постійно працює над покращенням якісного складу науково-педагогічних 

кадрів. Станом на 31 грудня 2018 року на кафедрах ННІ працює 20 науково-

педагогічних працівників. Про результати роботи кафедр, окремих НПП 

інституту свідчать показники рейтингу за 2018 рік. 

За загальним коефіцієнтом рейтинг кафедри  публічного управління та 

менеджменту інноваційної діяльності – 1,86, аграрного консалтингу і 

туризму – 1,75 (табл. 3.1). 

Таблиця 3.1 

№ 
п/п 

Назва кафедри Коефіцієнт рейтингу 

1 Публічного управління та менеджменту 
інноваційної діяльності 

1,86 

2 Аграрного консалтингу і туризму 1,75 
 

За навчальною роботою: публічного управління та менеджменту 

інноваційної діяльності – 0,93, аграрного консалтингу і туризму – 0,84. 

За науковою роботою: публічного управління та менеджменту 

інноваційної діяльності – 0,70, аграрного консалтингу і туризму – 1,65.  

За навчально-науково-інноваційною діяльністю, розвитком ВП НДГ 

НУБіП України та міжнародною діяльністю: публічного управління та 

менеджменту інноваційної діяльності – 0,23, аграрного консалтингу і 

туризму – 1,13. 

За науково-методичною роботою: публічного управління та 

менеджменту інноваційної діяльності – 6,15, аграрного консалтингу і 

туризму – 5,73. 

За роботою науково-педагогічних працівників, що ґрунтується на 

критеріях дослідницького університету: публічного управління та 

менеджменту інноваційної діяльності – 3,00, аграрного консалтингу і 

туризму – 1,56. 
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За виховною і організаційною роботою: публічного управління та 

менеджменту інноваційної діяльності – 0,78, аграрного консалтингу і 

туризму – 1,95 (рис. 3.1). 

0
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7

кафедра публічного управління та  менеджменту і нноваційної діяльності

Кафедра аграрного консалтингу і  туризму 
 

 

Рис. 3.1. Рейтинг кафедр ННІ післядипломної освіти 

 

Слід відмітити, що окремими НПП досягнуто високих показників за: 

роботою науково-педагогічних працівників, що ґрунтується на критеріях 

дослідницького університету (Кулаєць М.М. – 5,96,  Скрипниченко В.А. 3,43, 

Стретович О.А. - 3,24, Кальна-Дубінюк Т.П. – 2,60); а також за навчально-

методичною роботою – викладачами (Кудінова І.П. – 10,77, Витвицька О.Д. -

9,59, Стретович О.А.  – 9,19, Грищенко І.М. 8,42) (табл. 3.1). 
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Таблиця 3.2 
 

Показники рейтингу науково-педагогічного персоналу 
ННІ післядипломної освіти 
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 ш

та
та

ни
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кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності 
Витвицька О.Д. 1,02 2,42 0,70 1,08 9,59 0,11 2,22 3 2 1 
Кулаєць М.М. 1,00 5,96 0,22 0,00 3,46 0,86 2,15 4 3  
Грищенко І.М. 1,06 2,37 1,71 0,29 8,42 0,12 2,02 8 6 4 
Пабат В.О. 1,00 2,04 0,63 0,00 1,21 0,00 1,00 14 9 7 
Лукіна Т.О. 0,00 1,06 3,43 0,00 7,49 0,33 1,50 12 8 6 
Стретович О.А. 0,88 3,24 0,57 0,00 9,19 0,25 2,14 5 4 2 
Скрипниченко В.А. 1,05 3,43 0,46 0,00 3,92 4,34 2,04 7 5 3 
Старинець О.Г. 1,00 10,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,33 1 1  
Обиход К.О. 1,00 0,00 0,20 0,00 1,41 1,41 0,57 16 11 9 
Спаський Г.В. 0,00 8,33 1,25 0,00 0,00 0,00 1,78 9 7 5 
Янчевський Р.В. 0,62 0,00 0,14 0,00 4,52 1,04 0,85 15 10 8 

Кафедра аграрного консалтингу і туризму  
Кудінова І.П. 0,95 1,48 1,06 0,13 10,77 1,14 2,09 6 3 2 
Кальна-Дубінюк Т.П. 0,79 2,60 1,85 2,88 2,65 0,68 1,66 11 5 4 
Михайліченко Г.І. 0,00 2,42 0,55 6,54 0,00 0,00 1,13 12 6  
Рибак Л.Х. 0,97 0,67 1,64 0,00 7,78 1,32 1,10 13 7 5 
Мосіюк С.І. 0,92 0,13 1,60 0,00 1,09 4,16 1,67 10 4 3 
Самсонова В.В. 0,79 0,67 1,40 0,00 6,26 9,35 2,14 5 2  
Локутова О.А. 0,47 4,72 4,16 3,60 1,01 1,81 2,23 2 1 1 

 

Потенціал НПП кафедр має можливість забезпечувати ще вищі 

показники рейтингу у наступному році. 
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Таблиця 3.3 

Якісний склад НПП станом на 01.01.2018 р. 
 

 
 
 

ННІ, 
факультет  

 

Загальна кількість 
ставок НПП 

Кількість штатних НПП, які 
мають звання 

Кількість НПП, 
які беруть 

участь у роботі 
експертних рад 

ВАК, ДАК, 
НМК та інших 
рад, комісій і 

комітетів 

Кількість 
НПП, які є 

співавторами 
типових 

навчальних 
програм 

Кількість 
НПП, які 

мають 
державні 

нагороди та 
почесні 
звання 

Кількість 
НПП, які 

підвищували 
кваліфікаціювс

ьо
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у т.ч. зайнятих академіка, 

члена-
кореспондент
а державних 

академій наук

академіка, члена-
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громадських 

засадах ш
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 Н
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
 ННІ післядипломної освіти  
Кафедра 
аграрного 
консалтингу і 
туризму 

4,5 3,75 0,75   4 7 1 7 

Кафедра 
публічного 
управління та 
менеджменту 
інноваційної 
діяльності  

7 6.5 0.5  1 5 7 4 10 

Разом по 
ННІ: 11.5 10.25 1.25  1 9 14 5 17 
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Таблиця 3.4 
Склад НПП за віком станом на 01.01.2018 р. 
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діяльності  

     
1 

 
1 

 
2 

 
2 

 
3 

 
3 

  
5 

   
1 

 
1 

  
1 

 
3 

 
2 

 
1 

 
2 

  
4 

 
11 

Разом по 
ННІ: 

  1  1 2 2 2 5 3  7   2 1  2 4 2 3 2  7 18 
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В звітному році в інституті заняття із слухачами на підвищенні 

кваліфікації проводили 245 науково-педагогічних працівники, з них 224 

зараховані на умовах погодинної оплати. 

Кваліфікаційний рівень науково-педагогічного персоналу 

характеризується наведеними на рис. 3.2 даними. 

 
 

Рис. 3.2. Структура науково-педагогічного персоналу ННІ 
післядипломної освіти. 

 
Як видно з рисунку в навчальному процесі було задіяно: 

6 чол.  – академіків, членів-кореспондентів НАН, НААН та інших 

академій; 

52 чол. – професорів, докторів наук; 

115 чол. – доцентів, кандидатів наук; 

72 чол. – висококваліфікованих керівників і спеціалістів без вченого 

ступеня. 

Педагогічне навантаження з підвищення кваліфікації  виконано в 2018 

році обсягом 3983 години, з них кафедрами інституту 1127 годин, кафедрами 

НУБіП України – 2068 годин і викладачами, залученими  з інших міністерств 

і відомств – 788 годин, що відповідно становить 28,3; 51,9 і 19,8 %. 

Для проведення занять з підвищення кваліфікації слухачів у 2018 р. були 

залучені викладачі з 51 кафедри НУБіП України, з Української лабораторії 

якості і безпеки продукції АПК та інших структур університету. (табл. 3.5.) 
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Таблиця 3.5 
Чисельний склад кафедр та погодинне навантаження викладачів НУБіП 

України з підвищення кваліфікації слухачів інституту за 2018 рік 
 

№ 
з/п 

Назва кафедри 
Кількість 

навчальних 
годин викладачів

1 2 3 4 
1. Аграрного, земельного та екологічного права ім. 

акад. В.З.Янчука 8 2 
2. Адміністративного та фінансового права 32 2 
3. Аквакультури 40 3 
4. Акушерства, гінекології і біотехнології відтворення 

тварин 26 2 

5. Анатомії тварин ім. акад. В.Г. Касьяненка 36 3 

6. 
Англійської мови для технічних та агробіолочних 
спеціальностей 16 1 

7. Англійської філології 32 2 
8. Біології лісу та мисливствознавства 8 2 
9. Біохімії і фізіології тварин ім. акад. М.Ф. Гулого 41 1 
10. Ботаніки, дендрології та лісової селекції 4 1 
11. Ветеринарно-санітарної експертизи 52 1 
12. Відтворення лісів та лісових меліорацій 8 2 
13. Генетики, селекції і насінництва 4 1 
14. Геодезії та картографії 34 2 
15. Гігієни тварин та санітарії ім. А.К. Скороходька 24 2 
16. Гідробіології та іхтіології 64 4 
17. Глобальної економіки 70 1 
18. Грунтознавства та охорони родючості грунтів  12 2 
19. Екології агросфери та екологічного контролю 4 1 
20. Економіки праці та соціального розвитку 17 1 
21. Ентомології 12 1 
22. Епізоотології та організації ветеринарної справи 96 3 
23. Журналістики та мовної комунікації 57 3 
24. Земельного кадастру 12 1 
25. Землевпорядного проектування 46 2 
26. Інтегрованого захисту та карантину рослин 36 2 
27. Інформаційних і дистанційних технологій 254 5 
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Продовження табл. 3.5 
1 2 3 4 

28. Інформаційних систем 24 2 
29. Комунікаційні системиі мережі 56 2 
30. Конярства і бджільництва 24 1 
31. Лісівництва 4 1 

32. 
Методики навчання та управління навчальними 
закладами 76 2 

33. Міжнародного права та порівняльного правознавства 28 2 
34. Мікробіології, вірусології та біотехнології 16 5 
35. Охорона праці і навколишнього середовища 2 1 
36. Паразитології та тропічної ветеринарії 42 1 
37. Педагогіки 38 2 
38. Радіобіології та радіоекології 4 1 
39. Рослинництва 40 2 
40. Садівництва 38 5 

41. 
Соціальної педагогіки та інформаційних технологій   
в освіті 20 1 

42. Соціальної роботи та психології 34 2 
43. Таксації лісу та лісового менеджменту 20 5 
44. Теорії та історії  держави і права 12 1 
45. Терапії і клінічної діагностики 36 2 

46. 
Технологій конструкційних матеріалів і 
матеріалознавства 52 1 

47. Управління земельними ресурсами  12 1 
48. Фармакології і токсикології 98 3 
49. Фіскальної політики і страхування 20 1 
50. Хірургії і патофізіології ім. акад. І.О.Поваженка 28 2 
51. Цивільного та господарського права 134 6 

52. 
Українська лабораторія якості і безпеки продукції 
АПК 105 12 

53. Інші підрозділи 60 12 
 Всього 2068 129 

 

Активність НПП кафедр університету, що залучаються до викладання 

на курсах підвищення кваліфікації повинна бути набагато вищою. 
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4.  СТАН НАВЧАЛЬНО-ЛАБОРАТОРНОЇ БАЗИ ННІ 

Навчально-науковий інститут післядипломної освіти Національного 

університету біоресурсів і природокористування України використовує 

площі лекційних аудиторій і службових приміщень у корпусі №10, а також 

кімнат в гуртожитку № 9 для проживання слухачів, що підвищують 

кваліфікацію.  

Для повноцінного проведення навчального процесу використовується 

як власний аудиторний фонд, так і інших навчально-наукових інститутів 

університету. 

Технічне забезпечення навчального процесу в ННІ післядипломної 

освіти в переважній більшості відповідає сучасним вимогам проведення 

занять, про що свідчить перелік наявності технічного обладнання та інших 

засобів навчання у ННІ післядипломної освіти (табл. 4.1). 

Таблиця 4.1 

ПЕРЕЛІК 
наявності технічного обладнання та інших засобів навчання 

у ННІ післядипломної освіти у 2018 р. 
№ 
пп. Назва обладнання Наявність одиниць, шт. 

1. Відеокамера 2 
2. Екрани 5 
3. Дошка під маркер (інтерактивна дошка) 7 
4. Комп’ютери 66 
5. Ноутбук 4 
6. Проектори мультимедійні 6 
7 Копіювальні апарати 2 
8 Маршрутизатор 4 
9 Принтери 29 

10 Сканери 2 
 

Використання мультимедійних презентацій під час проведення 

лекційних занять відбувається в аудиторіях № 205, 219, 229, 230, 232, 412, які 

укомплектовані новітніми технічними засобами, а самі аудиторії капітально 

відремонтовані. 
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В комп’ютерному класі № 219 укомплектовано 15 робочих місць, які 

підключені до загальної мережі університету і Інтернету та оснащені 

відповідним ліцензійним програмним забезпеченням. Саме тут у лабораторії 

управління інноваційною діяльністю в агропромисловій і природоохоронній 

галузях, що підпорядкована кафедрі публічного управління та менеджменту 

інноваційної діяльності, впроваджується технологічний стандарт щодо 

володіння та ефективного впровадження у навчальний процес інформаційно-

комунікаційних технологій для слухачів ННІ післядипломної освіти. 

Аудиторію 412 оснащено новими меблями та укомплектовано 15 робочих 

місць сучасною комп’ютерною технікою, яку вже закуплено, з необхідним 

програмним забезпеченням для використання у навчанні магістрів. 

Створено міжкафедральну лабораторію з підвищення кваліфікації, 

обладнавши її необхідним обладнанням, що  дає змогу НПП в режимі онлайн 

читати лекції для слухачів курсів підвищення кваліфікації. 

В адміністративній роботі задіяні 11 персональних комп’ютерів, що 

розташовані в приймальній директора інституту, деканаті, кафедрах. Разом з 

тим необхідне подальше оновлення обладнання та комп’ютерної техніки. 

Збільшення контингенту слухачів інституту потребує безперервного 

покращення матеріально-технічної бази інституту, якісного доступу до 

науково-виробничих ресурсів, у тому числі і електронних, що має сприяти 

налаштуванню та впровадженню системи автоматизації навчального 

процесу. 
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5. ФОРМУВАННЯ КОНТИНГЕНТУ СЛУХАЧІВ ТА СТУДЕНТІВ 
 

Формування контингенту слухачів з підвищення кваліфікації 

керівників і спеціалістів АПК 
 

З метою формування замовлення на підвищення кваліфікації фахівців 

АПК на 2018 рік підготовлені відомості про діяльність інституту та форма 

замовлення на підвищення кваліфікації керівників і фахівців 

Держпродспоживслужби України, Державної служби України  з питань 

геодезії, картографії та кадастру,  сільськогосподарських підприємств різних 

форм власності та аграрних закладів вищої освіти, які направлені за підписом 

ректора університету лист від 06.09.2017 №2359: організаціям, аграрним 

закладам вищої освіти, навчальним закладам післядипломної аграрної освіти. 

В результаті проведеної відповідної організаційної роботи, 

узагальненими повідомленнями замовників розглянутим та схваленим 

Вченою радою НУБіП України планом-графіком на 2018 рік було 

передбачено підвищення кваліфікації в інституті керівних працівників і 

спеціалістів АПК  та науково-педагогічних та педагогічних працівників в 

кількості 2800 чол., з них 1311 керівників і фахівців державних підприємств, 

установ і організацій, 575 керівників і спеціалістів агроформувань і 

агропідприємств недержавної форми власності, 914 науково-педагогічних 

працівників аграрних закладів вищої освіти та педагогічних працівників 

аграрних професійно-технічних навчальних закладів. 

Аналогічна робота проведена інститутом відносно формування 

державного замовлення з підвищення кваліфікації фахівців АПК на 2019 рік. 

Передбачено навчання 2800 фахівців. Це, зокрема, 1837 керівників і фахівців 

підприємств, установ і організацій різних форм власності, 963 – науково-

педагогічних працівників. 

Фактичний обсяг підвищення кваліфікації: 

– керівників та фахівців управлінь фітосанітарної безпеки, головних 

управлінь Держспоживслужби України (табл. 5.1);  
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– керівників та фахівців територіальних органів Державної служби 

України з питань геодезії, картографії та кадастру за 2018 рік склав (табл. 5.2); 

– керівників та фахівців підприємств, установ і організацій різних форм 

власності (табл. 5.3); 

Таблиця 5.1 
Обсяг підвищення кваліфікації керівників  

та фахівців управлінь фітосанітарної безпеки,  
головних управлінь Держспоживслужби України за 2018 рік 

№ Профілі навчання План Факт Термін 
навчання 

1 Спеціалісти відділів прогнозування, 
фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків  

32 31 16.04 - 27.04 

2 Начальники/ заступники начальників управлінь, 
відділів 

25 28 14.05 - 18.05 

3 Спеціалісти відділів фітосанітарних заходів на 
митному кордоні  

39 37 04.06 - 15.06 

4 Спеціалісти відділів карантину рослин 38 39 17.09 - 28.09 
5 Спеціалісти відділів контролю за обігом засобів 

захисту рослин 
36 35 16.10 - 26.10 

6. Спеціалісти відділів контролю в сфері 
насінництва та розсадництва 
Спеціалісти відділів визначення посівних якостей 
насіння і товарних якостей садивного матеріалу 

39 32 05.11 - 16.11 

 Всього 209 202  
 

Таблиця 5.2 
Обсяг підвищення кваліфікації керівників  

та фахівців територіальних  органів Державної служби України  
з питань геодезії, картографії та кадастру 

 
№ Профілі навчання План Факт Термін 

навчання 
1 Керівники і фахівці територіальних органів 

Державної служби України  з питань геодезії, 
картографії та кадастру  

100 97 11.06-22.06 

2. Керівники і фахівці територіальних органів 
Державної служби України  з питань геодезії, 
картографії та кадастру 

72 57 01.10-12.10 

3. Керівники і фахівці територіальних органів 
Державної служби України  з питань геодезії, 
картографії та кадастру 

80 63 22.10-02.11 

 Всього 252 217  
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Таблиця 5.3 
Обсяг підвищення кваліфікації керівників та фахівців підприємств, 

установ і організацій різних форм власності 
 

№ Профілі навчання План Факт Термін 
навчання 

1 2 3 4 5 
1.  Керівники і фахівці ДП «Державний центр 

сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції» та його філій 

100 66 12.02-23.02 

2.  Працівники Державного агентства рибного 
господарства України та його територіальних 
органів 

50 50 12.03-23.03 

3.  Бібліотечні працівники сільськогосподарських 
бібліотек 

50 48 07.05-18.05 

4.  Фахівці ДП «Державний центр сертифікації і 
експертизи сільськогосподарської продукції» та 
його філій 

 35 14.05-25.05 

5.  Сільськогосподарські дорадники та експерти-
дорадники 

50 52 21.05-01.06 

6.  Керівники і фахівці кадрових служб аграрних 
вищих навчальних закладів 

50 56 11.06-15.06 

7.  Представники місцевих органів виконавчої 
влади та самоврядування, громадських 
організацій, власників особистих селянських 
господарств, які надають послуги з сільського 
зеленого туризму (Кіровоградська область) 

50 50 11.06-22.06 

8.  Фахівці лісової галузі обласних управлінь 
лісового і мисливського господарства 
Чернігівської області 

100 114 16.10-19.10 

9.  Фахівці лісової галузі обласних управлінь 
лісового і мисливського господарства Київської 
області 

100 26 05.11-09.11 

10.  Працівники Державного агентства рибного 
господарства України та його територіальних 
органів 

75 76 12.11-23.11 

     
 Всього 625 573  
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Таблиця 5.4 
Підвищення кваліфікації за умов договору 

 
№ Профілі навчання План Факт Термін 

навчання 
1 Сільськогосподарські дорадники та експерти-

дорадники Київської області 
– 41 26.03-06.04 

2 Сільськогосподарські дорадники та експерти-
дорадники Сумської області 

– 50 16.04-27.04 

3 Працівники пасічних господарств різних форм 
власності: «Ефективне використання медоносних 
рослин» 

– 25 12.07-14.07 

4 Спеціалісти у сфері правової охорони 
інтелектуальної власност 

– 30 05.12.17-
15.06.18 

5 Сільськогосподарські дорадники та експерти-
дорадники 

– 26 5.11-16.11 

6 Фахівці на тему «Інноваційні технології 
бродильних виробництв (з напряму: майстер-
пивовар) 

– 18 20.10-22.12 

7 Керівники і фахівці на тему: «Культивування, 
переробка, використання та інші операції з 
технічними коноплями, як найбільш 
рентабельною сільськогосподарською культурою 
ХХІ ст.» 

– 22 21.11-23.11 

8 Стажування – 141 На протязі 
року 

 Всього – 353  
 

Формування контингенту слухачів керівників і спеціалістів Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

керівників і спеціалістів установ, які належать до сфери управління 

Держпродспоживслужби України в ННІ післядипломної освіти НУБіП України 

відбувається на основі затвердженого наказу Державною службою України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів планів-графіків 

підвищення кваліфікації на рік за рахунок бюджетних коштів. 

Також в ННІ післядипломної освіти створені умови для фахівців 

ветеринарної медицини, відомчих служб та приватних підприємців, які 

проходять післядипломне навчання в НУБіП України. 
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Таблиця 5.5 
Обсяг підвищення кваліфікації керівників та фахівців 

Держпродспоживслужби у 2018 році 
 

№ Профілі навчання План Факт Термін 
навчання 

1 2 3 4 5 
1.  Управління Держпродспоживслужби в районі 

Спеціалісти відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарії 

69 65 05.02-16.02 

2.  ДНДІ з лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи, 
регіональні, обласні державні лабораторії 
ветеринарної медицини 
Завідувачі вірусологічними відділами 
Головні, провідні фахівці, лікарі в/м-вірусологи 

 
 
 
 
2 

15 

 
 
 

16 

05.02-16.02 

3.  Міські управління  Головного Управління 
Держпродспоживслужби в області  
Начальник управління, заступник начальника 
Спеціалісти-лікарі в/м відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарії 

 
 

19 
33 

 
 

35 

19.02-02.03 

4.  Міжрайонні управління  Головного Управління 
Держпродспоживслужби в області 
Начальник управління, заступники, начальники 
відділу 
Спеціалісти - лікарі в/м відділу безпечності 
харчових продуктів та ветеринарії 

 
 

11 
 

32 

 
 

41 

 

5.  Управління Держпродспоживслужби в районі 
спеціалісти  відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарії 

69 55 12.03-23.03 

6.  ДНДІ з лабораторної діагностики та 
ветеринарно-санітарної експертизи, 
регіональні, обласні державні лабораторії 
ветеринарної медицини 
Завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, 
провідні фахівці, лікарі в/м-токсикологи з атомно-
адсорбційної спектрометрії 
Завідувачі лабораторіями, зав. секторами, 
головні, провідні фахівці, лікарі в/м- 
токсикологи з газової хроматографії 

 
 
 
 
4 
 
 
7 
 

 
 
 
 
5 
 
 
8 

12.03-23.03 

7.  Завідувачі лабораторіями, зав. секторами, 
головні, провідні фахівці, лікарі в/м- 
токсикологи з рідинної хроматографії 
завідувачі лабораторіями, зав. секторами, 
головні, провідні фахівці, лікарі в/м- мікологи з 
мікологічних досліджень 

8 
 
 
6 

6 
 
 
6 

12.03-23.03 
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Продовження табл. 5.5. 
1 2 3 4 5 

8.  Управління Держпродспоживслужби в районі 
спеціалісти  відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарії 

 
22 

 
25 

26.03-06.04 

9.  Міжрайонні, районні, міські державні 
лабораторії ветеринарної медицини 
Лікарі ветеринарної медицини токсикологи 
(біохіміки) 

 
 

27 

 
 
8 

26.03-06.04 

10.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної 
медицини 

 
25 

 
25 

26.03-06.04 

11.  Регіональні служби державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті 
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини 
пунктів 

 
 
 

23 

 
 
 

21 

26.03-06.04 

12.  Головне управління Держпродспоживслужби в 
області 
Управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарії 
начальник відділу (заступник) організації 
протиепізоотичної роботи 
спеціалісти – лікарі ветеринарної медицини 
відділу організації протиепізоотичної роботи 

 
 
 
 

10 
 

18 

 
 
 
 

27 

16.04-27.04 

13.  Міжрайонні, районні, міські державні 
лабораторії ветеринарної медицини 
Лікарі ветеринарної медицини токсикологи 
(біохіміки) 

 
 

26 

 
 

14 

16.04-27.04 

14.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної 
медицини 

 
20 

 
20 

16.04-27.04 

15.  Регіональні служби державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті 
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини 
пунктів 

 
 
 

24 

 
 
 

26 

16.04-27.04 

16.  Головне управління Держпродспоживслужби в 
області 
начальники Головного управління 
заступники начальника Головного управління 

 
 
6 
5 

 
 

32 

29.05-08.06 

17.  Головне управління Держпродспоживслужби в 
області 
Управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарії 
начальники управління 
начальник відділу (заступники) безпечності 
харчових продуктів 

 
 
 
 
6 
8 
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Продовження табл. 5.5. 
1 2 3 4 5 

18.  Головне управління Держпродспоживслужби в 
області 
Управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарії 
Начальник відділу державного контролю 
Спеціалісти - лікарі ветеринарної медицини 
відділу державного контролю 

 
 
 
 
8 

26 

 29.05-08.06 

19.  ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-
санітарної експертизи, регіональні, обласні 
державні лабораторії ветеринарної медицини 
Завідувачі лабораторіями, зав. секторами, 
головні, провідні фахівці, лікарі в/м- біохіміки з 
фізико-хімічних та біохімічних досліджень 

 
 
 

17 

 
 
 

14 

29.05-08.06 

20.  Регіональні служби державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті 
Начальники та заступники начальників 
регіональних служб 
Начальники пунктів 

 
 
 
3 
 

22 

 
 
 
 

24 

29.05-08.06 

21.  Головне управління Держпродспоживслужби в 
області 
Управління безпечності харчових продуктів та 
ветеринарії 
Спеціалісти - лікарі в/м відділу безпечності 
харчових продуктів 

 
 
 
 

26 

 
 
 
 

19 

03.09-14.09 

22.  Управління Держпродспоживслужби в районі 
Начальники управління 
Начальник відділу (заступники) безпечності 
харчових  продуктів та ветеринарії 

 
25 
25 

 
51 

 

23.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної 
медицини 

 
20 

 
18 

03.09-14.09 

24.  Регіональні служби державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті 
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини 
пунктів 

 
 
 

23 

 
 
 

23 

03.09-14.09 

25.  Управління Держпродспоживслужби в районі 
Начальники управління 

 
25 

 
24 

17.09-28.09 

26.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної 
медицини 

 
25 

 
25 

17.09-28.09 

27.  Регіональні служби державного ветеринарно-
санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті 
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини 
пунктів 

 
 
 

24 

 
 
 

23 

17.09-28.09 
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Продовження табл. 5.5. 
1 2 3 4 5 

28.  Управління Держпродспоживслужби в районі 
Начальники управління 
Начальник відділу (заступники) безпечності 
харчових  продуктів та ветеринарії 
Спеціалісти  відділу безпечності харчових 
продуктів та ветеринарії 

 
28 
23 

 
15 

 
84 

01.10-12.10 

29.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної 
медицини 

 
20 

 
21 

01.10-12.10 

     
 Всього 850 761  

 
Аналізуючи зведені дані, слід зазначити, що план післядипломного 

навчання керівників та спеціалістів установ державної ветеринарної 

медицини в ННІ післядипломної освіти НУБіП України в 2018 році виконано 

на 89,5 %. 

З метою підвищення кваліфікації науково-педагогічних працівників 

(НПП), формування якісного науково-педагогічного та педагогічного складу 

аграрних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації в ННІ 

післядипломної освіти підвищення кваліфікації та стажування науково-

педагогічних працівників проводилось за такими основними напрямами: 

– Професійно-орієнтовані та технологічні дисципліни; 

– Використання інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) у 

навчальному процесі; 

– Індивідуальне стажування науково-педагогічних працівників аграрних 

ВНЗ І-ІV рівнів акредитації на кафедрах (через ННІ післядипломної освіти). 

Формування контингенту НПП, що підвищують кваліфікацію та 

проходять стажування, здійснюється за річним планом-графіком, 

затвердженого ректором НУБіП України та індивідуальними планами. 

Слід зазначити, що значна частина контингенту формується за 

ініціативою ННІ післядипломної освіти – 80 % від загальної кількості НПП, 

що пройшли підвищення кваліфікації та стажування в 2018 році. 
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Таблиця 5.6 
Виконання підвищення кваліфікації науково-педагогічних аграрних 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації в 2018 році 
 

№ 
п/п 

Напрями підвищення кваліфікації та стажування НПП Кількість 
слухачів 

План Факт 
1 Професійно-орієнтовані та технологічні дисципліни 260 287 
2 Підвищення кваліфікації на семінарі «Інноваційна 

спрямованість педагогічної діяльності» (онлайн) 454 555 
3 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних аграрних 

вищих навчальних закладів І-ІV рівнів акредитації з 
використання інформаційно-комунікаційних технологій 

150 205 

4 Індивідуальне стажування науково-педагогічних працівників 
аграрних ВНЗ І-ІV рівнів акредитації на кафедрах (через ННІ 
післядипломної освіти). 

 121 

 Всього 864 1168 
 Підвищення кваліфікації за умов договору   
1 Стажування НПП  – 10 

 Разом 864 1178 
 

Таблиця 5.7 
Підвищення кваліфікації науково-педагогічних, педагогічних 
працівників аграрних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації в 2018 році 
 

№ 
п/п 

Назва потоку Термін 
прове-
дення 

Кількість 
слухачів 

План Факт 
1 2 3 4 5 

Професійно-орієнтовані та технологічні дисципліни 
1. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 

навчальних закладів, які викладають дисципліни з 
садівництва 

12.03-17.03 20 - 

2. Декани аграрних вищих навчальних закладів 26.03-30.03 50 100 

3. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів, які викладають дисципліни з 
технологія виробництва продукції тваринництва 

02.04-07.04 20 – 

4. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів, які викладають ветеринарні 
дисципліни  

16.04.-21.04 20 – 
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Продовження табл. 5.7 
1 2 3 4 5 

5. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів, які викладають дисципліни з 
землеробства 

23.04.-27.04 20 – 

6. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів, які викладають дисципліни з 
агрономії 

14.05-19.05 20 – 

7. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів, які викладають дисципліни з 
овочівництва 

21.05-26.05 20 – 

8. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів, які викладають дисципліни з 
селекції рослин 

11.06-16.06 20 – 

9. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів, які викладають дисципліни з 
рослинництва 

18.06-23.06 20 – 

10. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів з освітньо-наукових 
комунікацій та авторських прав 

19.11-30.11 50 - 

11. Науково-педагогічні працівники Національного 
університету біоресурсів і природокористування 
України 

8.10.-26.10  157 

12. Поглиблене вивчення англійської мови науково-
педагогічними працівниками НУБіП України, які 
готуються до здачі іспиту на предмет володіння 
англійською мовою рівня В2 

29.10.18 р. 
1.03.2019 р 

 30 

 Всього  260 287 
Підвищення кваліфікації на семінарі «Інноваційна спрямованість педагогічної 

діяльності» (онлайн) 
13. Педагогічні працівники технікумів і коледжів 

Вінницької області (на базі Технологічно-
промислового коледжу Вінницького НАУ) 

12.02-23.02 99 166 

14. Педагогічні працівники технікумів і коледжів 
Рівненської області (на базі ВСП “Рівненський 
коледж НУБіП України”) 

19.02-02.03 170 193 

15. Педагогічні працівники технікумів і коледжів 
Полтавської області (на базі Хорольського 
коледжу) 

19.03-30.03 120 131 

16. Науково-педагогічні працівники Одеського 
державного університету 

8.10.-26.10 65 65 

 Всього  454 555
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Підвищення кваліфікації науково-педагогічних аграрних вищих навчальних 
закладів І-ІV рівнів акредитації з використання інформаційно-комунікаційних 

технологій 

17. Створення електронних навчальних курсів та 
методика їх використання у навчальному процесі 
(виїзні заняття) (Одеській ДАУ) 

12.03-23.03 50 56 

18. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів з хмарних технологій 

14.05-25.05 50 50 

19. Науково-педагогічних та педагогічних працівників 
аграрних вищих навчальних закладів І-IV рівнів 
акредитації з використання інформаційної системи 
управління навчальною діяльністю студентів 
факультету 

12.11-16.11  34 

20. Науково-педагогічні працівники аграрних вищих 
навчальних закладів з організації самостійної 
роботи на основі технологій Веб 2.0 

16.10-26.10 50 65 

 Всього  150 205 
 

Формування контингенту студентів ОС «Магістр» спеціальностей 

074 «Публічне управління та адміністрування», 073 «Менеджмент» 

(освітньо-професійні  програми «Управління інноваційною діяльністю» та 

«Дорадництво»). Прийом на навчання за спеціальністю 074 «Публічне 

управління та адміністрування» відбувається на конкурсній основі та 

регулюється Постановою Кабінету Міністрів України від 29 липня 2009 р. 

№ 789 Про затвердження Порядку прийому на навчання за освітньо-

професійною програмою підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування» галузі знань «Публічне управління та 

адміністрування» та Постановою КМУ від 27 вересня 2016 року № 674 

«Деякі питання реформування системи професійного навчання державних 

службовців і посадових осіб місцевого самоврядування», де виписані умови 

вступу, перелік документів та форма договору-направлення. Для навчання за 

державним замовленням вимоги до слухачів наступні: стаж роботи не менше 

одного року на державній службі, в органах місцевого самоврядування. 

Щорічно переглядається зміст і форми підготовки  магістрів за спеціальністю 

«Публічне управління та адміністрування». Інформація щодо формування 

контингенту слухачів заочної форми навчання наведено в табл. 5.8. 
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Таблиця 5.8 
 Контингент слухачів ОС «Магістр» заочної форми навчання 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування» («Державна 
служба»),  у 2018 році, прийом і випуск 

 
Показники Кількість осіб 

Прийом слухачів в т.ч.: 91 
за державним замовленням 38 
за умов договору 53 
Кількість слухачів в т.ч.: 66 
за державним  замовленням - 
за умов договору 66 
Загальна кількість випускників, з них: 46 
за державним замовленням 19 
за умов договору 27 

 

Одним із основних завдань ННІ післядипломної освіти є організація 

навчальної роботи за програмами підготовки та перепідготовки фахівців 

АПК за акредитованими напрямами (спеціальностями). Специфічною 

особливістю контингенту студентів і слухачів є те, що всі вони навчаються за 

умов договору (табл. 5.9-5.10).  

Таблиця 5.9 
 Кількість студентів, які навчаються за контрактом на програмах 

підготовки бакалаврів, на 01.10.2018 р. 
 

Спеціальність  
(для 1-3 курсів), 

напрям підготовки 
(для 4 курсу) 

Форми навчання Разом по 
денній і заочній 

формам денна заочна 

1 2 3 4 
Туризм 72 10  82 
Економіка  16 16 
Агрономія  134 134 
Правознавство  78 78 
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Таблиця 5.10 
 Кількість студентів, які навчаються за контрактом на програмах 

підготовки спеціалістів і магістрів, на 01.10.2018 р. 

Спеціальність 

Форми навчання Разом 
по 

денній і 
заочній 
формам 

(4+7) 

денна заочна 

сп
ец

іа
лі

ст
 

ма
гі

ст
р 

В
сь

ог
о 

(2
+3

) 

сп
ец

іа
лі

ст
 

ма
гі

ст
р 

В
сь

ог
о 

(5
+6

) 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Публічне управління     102 102 102 
Управління інновац. 
діяльн.  6 6  33 33 39 

Дорадництво     6 6 6 
Геодезія     34 34 34 
Облік та оподаткування     21 21 21 
Лісове господарство     42 42 19 
Садово-паркове 
господарство     13 13 13 

Економіка     19 19 19 
 

Щодо структури контингенту, то 131 особа (більше 22% від загальної 

кількості) – студенти спеціальності «Агрономія»,  (див. табл. 1.2), 19% - 

«Публічне управління та адіміністрування». Нині в ННІ післядипломної 

освіти кількість студентів денної форми навчання складає 89 осіб, із яких 76 - 

студенти спеціальності «Туризм», 13 – магістри спеціальності 

«Менеджмент» (спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»). 

Третій рік поспіль здійснюється набір на  програму підготовки 

бакалаврів зі спеціальності 241 «Туризм». У 2018 році прийнято на навчання 

40 осіб першого  курсу та один студент на 2-й курс навчання. Загалом, у 2018 

році на навчання прийнято 319 студентів і слухачів ОС «Бакалавр», 

«Магістр» (табл. 5.11-5.12).  

На магістерські програми здійснено набір 170 студентів, із яких 51 

особа  – студенти програми підготовки фахівців ОС «Магістр» (на базі ОС 

«Магістр», «Спеціаліст» – здобувачі другої вищої освіти) за чотирма 

спеціальностями. За спеціальністю 073 «Менеджмент» (освітньо-професійна 

програма «Управління інноваційною діяльністю») здійснено набір  на денну 
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форму навчання 13 осіб, (в тому числі 8 осіб – за держзамовленням), на 

заочну форму навчання − 18 осіб.   Залишається позитивною динаміка набору 

студентів на спеціальність «Агрономія» −  здійснено набір 66 бакалаврів. 

Таблиця 5.11 
 Прийом на програми підготовки бакалаврів у 2018 р. 

 

Спеціальність  

Форми навчання Разом 
по 

денній і 
заочній 
формам 

(2+5) 

денна заочна 
вс

ьо
го

 

по
вн

ий
 

те
рм

ін
 

на
вч

ан
ня

 

ск
ор

оч
ен

ий
 

те
рм

ін
 

на
вч

ан
ня

 

вс
ьо

го
 

по
вн

ий
 

те
рм

ін
 

на
вч

ан
ня

 

ск
ор

оч
ен

ий
 

те
рм

ін
 

на
вч

ан
ня

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
Економіка    8 8  8 
Агрономія    66 66  66 
Правознавство    24 24  24 
Туризм 40 40  10 10  50 
Туризм (ІІ курс) 1 1     1 
Разом 41   108   149 

 
 

Таблиця 5.12 
Прийом на програми підготовки спеціалістів і магістрів у 2018 р. 

 

Спеціальність 

Форми навчання  
Разом 

по денній і 
заочній 
формам 

(2+4)/(3+5) 

денна заочна 

сп
ец

іа
лі

ст
 

ма
гі

ст
р 

сп
ец

іа
лі

ст
 

ма
гі

ст
р 

ОС «Магістр» 
Менеджмент  
(ОП «Управління інноваційною діяльністю»)  13  18 31 

Менеджмент  
(ОП «Дорадництво»)    6 6 

Публічне управління та адміністрування 
(Держ.служба)    82 82 

ОС «Магістр» (друга вища) 
Геодезія і землеустрій    15 15 
Облік і оподаткування    11 11 
Лісове господарство    19 19 
Садово-паркове господарство    6 6 
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6. ОРГАНІЗАЦІЯ НАВЧАЛЬНОГО ПРОЦЕСУ 
 

6.1. Ступенева система освіти  

ННІ післядипломної освіти реалізує професійні програми підвищення 

кваліфікації, стажування, здійснює спеціалізоване вдосконалення вищої 

освіти та професійної підготовки фахівців у межах здобутого раніше ними 

освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного досвіду з метою 

поглиблення, розширення і оновлення її професійних знань, умінь, інших 

компетентностей, розвиток особистості впродовж життя. Освітньо-

професійні програми передбачають комплексне вивчення сучасних та 

актуальних наукових проблем галузі сільського господарства, економіки, 

освіти, науки, педагогіки, відповідних нормативно-правових актів, 

вітчизняного та зарубіжного досвіду, підвищення рівня професійної 

культури. Навчання слухачів здійснюється за довго- та короткостроковими 

програмами і триває від двох тижнів до одного місця. Строк підвищення 

кваліфікації визначається навчальними планами та програмами і 

встановлюється ННІ післядипломної освіти за погодженням із замовником 

залежно від форм та видів навчання, що сприяє якісному виконанню ними 

своїх посадових обов’язків, розширенню їх компетенції тощо. 

Підготовка фахівців з наданням другої вищої освіти у ННІ 

післядипломної освіти здійснюється за освітніми ступенями «Бакалавр» та  

«Магістр». У 2018 році ,було здійснено останній випуск слухачів за освітнім 

ступенем «Спеціаліст». У 2018 році продовжено набір на навчання фахівців 

освітнього ступеня «Магістр» на базі освітніх ступенів «Магістр» і 

«Спеціаліст» зі спеціальностей «Лісове господарство», «Садово-паркове 

господарство», «Облік і оподаткування», «Геодезія та землеустрій» з 

наданням другої вищої освіти. Нормативний термін навчання за програмою 

підготовки ОС «Магістр» відповідно до спеціально розроблених навчальних 

планів складає два роки.  

Здійснюється набір на програму підготовки фахівців ОС «Магістр» за 

спеціальністю «Менеджмент» (освітніх програм «Управління інноваційною 
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діяльністю» та «Дорадництво»). На навчання за вказаними програмами 

приймаються особи, які мають освітні ступені «Бакалавр», «Спеціаліст» чи 

«Магістр».  

 У 2018 році набір на програму підготовки магістрів зі спеціальності 

«Публічне управління та адміністрування» відзначився значною кількістю 

вступників. На програму підготовки фахівців ОС «Магістр» за спеціальністю 

спеціальністю «Публічне управління та адміністрування» вступали особи, які 

мають освітній ступінь «Спеціаліст» та «Магістр» (термін навчання за 

заочною формою навчання – 1,5 року). Однією із  вимог щодо вступу на 

спеціальність «Публічне управління та адміністрування» є практичний досвід 

роботи вступників в органах державної влади. 

Організація навчального процесу здійснюється відповідно до 

«Положення про перепідготовку фахівців з наданням другої вищої освіти у 

Національному університеті біоресурсів і природокористування України», 

наказів ректора університету та законодавчих актів, які регламентують 

провадження навчального процесу. 

Навчальний процес у 2018 році відбувався у відповідності до освітньо-

професійних програм підготовки та перепідготовки фахівців АПК, 

навчальних планів, графіків навчального процесу. Проводилась системна 

робота щодо оптимізованого поєднання аудиторного, самостійного та 

індивідуального вивчення дисциплін, підвищення якості їх викладання. 

 

6.2. Організація нових кафедр, лабораторій 

У 2018 році в структурі ННІ функціонувало дві кафедри: публічного 

управління та менеджменту інноваційної дільності  (завідувач − доктор 

економічних наук, професор Витвицька Ольга Данилівна) та кафедра 

аграрного консалтингу та сервісу (в.о. завідувача кафедри Кудінова Ірина 

Петрівна ).  Впродовж 2018 року створення нових кафедр та лабораторій не 

передбачалось. 
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6.3. Організація практичного навчання студентів 

Програма підготовки магістрів зі спеціальності «Менеджмент 

(освітньо-професійних програм «Управління інноваційною діяльністю» та  

«Дорадництво») передбачає проходження виробничої практики, основною 

метою якої є набуття студентами досвіду виконання завдань, обов’язків та 

практичної роботи; перевірка професійної компетентності, якостей студентів; 

проведення досліджень за тематикою магістерських робіт; підготовка 

аналітичних і узагальнюючих матеріалів для застосування в практичній 

діяльності.  

Магістри з управління інноваційною діяльністю  та дорадництва 

можуть займати посади в апараті управління підприємств та організацій, в 

консультаційних центрах, консалтингових організаціях, інноваційних 

структурах центральних державних і регіональних органів управління, 

інноваційних фондах, інноваційних фінансово-кредитних установах науково-

виробничо-технічних комплексах, наукових парках. Від якості виконання 

завдань у період практики залежить професійне становлення майбутнього 

фахівця.  

Виробнича практика для фахівців з управління інноваційною 

діяльністю передбачена тривалістю 5 тижнів, яка проводиться у відповідних 

установах та підприємствах різних форм власності та підпорядкованості. 

Основними базами практик були Міністерство економічного розвитку і 

торгівлі (Департамент інвестиційно-інноваційної політики та розвитку 

державного-приватного партнерства), ЗАТ «Інститут інноваційного 

провайдингу НААН України», ПАТ  «Могилівський-подільський 

машинобудівний завод» ім. С.М. Кірова, ТОВ «Оріон-Молоко», «Київгаз», 

БУ «МТЦ аквакультури», ТОВ «Арена конференції та семінари», ПСП 

«Плешкані», СВК «Пінчуки», ТОВ «Інжинірингова Компанія «Нові 

Енергетичні Технології» та ін. 
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6.4. Підготовка магістрів 

У 2018 році здійснено набір слухачів за спеціальністю 28 «Публічне 

управління та адміністрування»  («Державна служба»). Розроблено освітню 

програму та оновлено навчальний план, яким передбачено поглиблену 

фахову, правову, економічну, політологічну, управлінську, соціально-

гуманітарну, психолого-педагогічну та інші види підготовки, необхідні для 

нормативно-правового, організаційно-розпорядчого та консультативно-

дорадчого забезпечення діяльності органів, що регулюють АПК, і на які 

поширюється чинність нового Закону України «Про державну службу». 

Освітньою програмою передбачено спеціалізації: «Державне регулювання 

АПК», «Організаційно-правове забезпечення державного управління», 

«Організація публічного управління та адміністрування в органах влади». 

Програма підготовки магістрів за спеціальністю «Публічне управління та 

адміністрування» створена за модульним принципом у відповідності до 

компетенцій та вимог професійно-кваліфікаційних характеристик посад 

державних службовців органів державної влади та загальних вимог до освітньо-

професійних програм визначених Міністерством освіти і науки України 

здійснюється за навчальним планом, затвердженим вченою радою  НУБіП 

України. Загальна кількість лекційних годин становить 184 години, яку в 

повному обсязі викладали науково-педагогічні працівники, що мають науковий 

ступінь та/або вчене звання, що становить 100% лекційних годин. 

Навчальний процес з підготовки магістрів спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування» забезпечують кафедри ННІ післядипломної 

освіти та 10 кафедр факультетів: гуманітарно-педагогічного, економічного, 

землевпорядкування, юридичного та ін.  

Із 20 дисциплін навчального плану 18 дисциплін (90%) викладають 

науково-педагогічні працівники, які мають науковий ступінь доктора наук і 

вчене звання професора (д. держ.упр., доц. Грищенко І.М.; д. держ.у. 

проф. Лукіна Т.О.; д.е.н., проф. Діброва А.Д., д.філ. н.,  Калуга В.Ф.; д.ю.н. 
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проф. Курило В.І.; д. пед .н., проф. Костриця Н. М, д.ю.н., проф.  

Світличний О. П.; д.п.н., доц. Яшник С. В.; д.е.н., доц. Мартин А. Г.)  

Дисципліни за циклом професійної і практичної підготовки викладають 

доктори та кандидати наук, зокрема д.держ.упр., доц. Грищенко І.М. (рівень 

наукової та професійної активності засвідчується виконанням восьми видів і 

результатів професійної діяльності); д. держ. упр., проф. Лукіна Т.О.; д.е.н., 

проф. Діброва А.Д.; д.ю.н., проф. Світличний О.П; д.е.н., доц. Мартин А.Г.  

Менеджмент (освітні програми «Управління інноваційною 

діяльністю», «Дорадництво»). 

Дослідження ринку працевлаштування в Україні за останні роки 

виявило потребу у фахівцях з управління інноваціями, спеціалістів із 

інноваційного розвитку підприємств та дорадництва.  

Магістри спеціальності Менеджмент (освітніх програм «Управління 

інноваційною діяльністю») отримують необхідні знання, вміння та навички 

для управління структурними підрозділами, операційними системами та 

процесами в організаціях у сфері інноваційної діяльності. Зокрема, особи, що 

навчаються за вказаною спеціальністю набувають знань та компетенцій з 

системного аналізу та оцінки інноваційного потенціалу підприємства, 

виявлення нових можливостей та цільових ринків інноваційної продукції; 

розроблення та вибору інноваційної стратегії підприємства з використанням 

сучасних технологій та методів, в т.ч. прогнозування, сценарного 

планування, теорії ігор, динамічного моделювання; управління різними 

типами інновацій. Таким чином, здійснюється підготовка керівників з 

стратегічного управління інноваційним розвитком підприємства, аналітиків з 

дослідження та формування нових ринків, менеджерів з питань креативного 

менеджменту, управління знаннями, менеджерів-управителів інноваційних 

проектів та програм, фахівців з логістичної підтримки інноваційної 

діяльності, фінансового забезпечення інноваційної діяльності, керівників 

патентно-ліцензійних відділів; фахівців з комерціалізації нових товарів та 
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послуг, спеціалістів із стандартизації, сертифікації та якості нової продукції, 

організаторів венчурного бізнесу. 

Випускники здатні будуть виконувати професійну роботу за такими 

угрупуваннями (відповідно до ДК 003: 2010):  

– керівники підприємств, установ і організацій; 

– керівники малих підприємств без апарату управління; 

– менеджери підприємств, установ, організацій та їх підрозділів; 

– викладачі; 

– інші професіонали; 

– інші фахівці. 

Випускник зможе займати також такі первинні посади:  

– завідувач відділу (самостійного); 

– завідувач відділу (в складі управління); 

– завідувач сектору; 

– заступник директора департаменту — начальник відділу; 

– заступник начальника управління (самостійного) — начальник відділу; 

– керівник головного управління; 

– керівник служби; 

– керівники фінансових, бухгалтерських, економічних, юридичних та 

адміністративних підрозділів та інші керівники; 

– начальник відділу інноваційного розвитку; 

– менеджер із інноваційної діяльності; 

– експерт із питань інноваційного розвитку; 

– консультант із питань інноваційного розвитку; 

– фахівець із розробки інноваційного товару; 

– фахівець-аналітик з дослідження ринку інновацій; 

– фахівець інвестиційного фонду; 

– фахівець із венчурної діяльності; 

– помічники керівників підприємств, установ та організацій; 

– асистент; 
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– методист, молодший науковий співробітник вищого навчального 

закладу. 

Перелік основних фахових дисциплін: економіка інноваційного 

підприємства; системний аналіз і прийняття інноваційних рішень; 

інноваційний менеджмент; креативний менеджмент; фінансовий менеджмент; 

інтелектуальна власність; трансфер технологій; маркетинг інновацій; 

стратегічне управління інноваційним розвитком; інформаційні системи в 

інноваційній діяльності; управління інноваційними проектами та ін. 

В процесі підготовки магістрів застосовуються такі методи, як лекції, 

семінарські обговорення тощо, які допомагають утримувати увагу слухачів 

різного рівня та віку, як молодих людей, так і досвідчених державних 

службовців. Застосовуються також відкриті лекції, на які запрошуються 

державні службовці з великим досвідом і знаннями державного управління, 

щоб висвітлити теми та проблеми цього роду діяльності.  

Мета навчально-освітньої програми «Дорадництво» полягає у 

підготовці професіоналів-управлінців, які б надавали дорадчі послуги, 

суб'єктам господарювання, що здійснюють діяльність у сільській місцевості, 

сільському населенню, а також органам місцевого самоврядування та 

органам виконавчої влади. Навчання передбачає залучення викладачів із 

передових університетів Європи та Америки для вивчення організації 

інформаційно-консультаційної діяльності на основі її актуальних програм з 

організації бізнесу, екології навколишнього середовища, розвитку соціальної 

сфери, програм для дітей та молоді, агротуризму, домашньої економіки, ПР-

консалтингу тощо. 

По закінченню магістри отримають кваліфікацію «консультант з 

дорадництва», що дає можливість працювати менеджерами в сфері 

дорадництва, організовувати надання консультаційних послуг за своїм 

фахом, а також організовувати діяльність власних консалтингових фірм. 
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6.5 Підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів АПК, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників 

 

Підвищення кваліфікації фахівців здійснювалося за професійними 

програмами, програмами тематичних постійно діючих та короткотермінових 

семінарів і спрямовувалося на забезпечення оновлення та вдосконалення 

умінь і знань, необхідних для ефективного вирішення завдань професійної 

діяльності. 

Для організації навчального процесу інститут, разом з ННІ та 

факультетами НУБіП України і замовниками - Державною службою України 

з питань геодезії, картографії та кадастру, Державною службою України з 

питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, організаціями, 

розробили 45 навчально-тематичних програм для кожного потоку слухачів. 

(Додаток 4) Вони узгоджувалися із замовниками і затверджувалися в 

установленому порядку. Окрім того формується тематика випускних робіт 

(рефератів), забезпечується підбір викладачів, організовується проведення 

тематичних дискусій, науково-практичних конференцій, виїзних занять тощо, 

здійснюється облік педагогічної роботи, оформлюються документи на оплату 

праці залучених викладачів, готуються щомісячні відповідні звіти про 

підвищення кваліфікації слухачів для Міністерства освіти та науки України, 

Держспоживслужби України і Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, а також щоквартально готується статистична 

звітність для НУБіП України. Формування плану-графіка на 2018 рік 

проводилось згідно із замовленнями Департаментів  агропромислового 

розвитку обласних держадміністрацій та підприємств, установ і організацій 

системи Міністерства аграрної політики та продовольства України, аграрних 

ВНЗ  І-ІV рівнів акредитації. 

Навчально-тематичні програми розроблялися відповідно до 

встановлених вимог на модульній основі з виділенням трьох складових: 

загальної, функціональної та галузевої. 
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Зокрема, за загальною складовою вивчалися теми з державного 

управління і державної служби, запобігання і протидії проявам корупції, 

аграрної та податкової політики,  комп’ютерних технологій, української мови 

та культури мовлення. За функціональною складовою передбачалися заняття 

з соціальних та психологічних аспектів, менеджменту і маркетингу, 

інформаційне забезпечення. Галузева складова направлена на вивчення 

питань з інноваційної діяльності, стратегії та основних напрямків науково-

технічних досягнень в галузях, економіки, розвитку підприємницької 

діяльності, формування ринку сільськогосподарської продукції, аграрного 

сервісу, соціально-економічного розвитку села тощо. 

Інститут здійснював виконання заходів щодо забезпечення підвищення 

кваліфікації з питань організації інноваційної діяльності в Україні, 

відповідно до законодавчих і нормативно-правових актів.  

Планування навчання керівників державних підприємств, установ і 

організацій з питань інноваційної діяльності здійснювалося відповідно до 

“Плану-графіка підвищення кваліфікації керівних  працівників, фахівців 

агропромислового комплексу України, науково-педагогічних та педагогічних 

працівників аграрних вищих навчальних закладів освіти в Навчально-науковому 

інституті післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і 

природокористування України у 2018 р.”, затвердженого Вченою радою  

Університету.  

Тематика та кількість годин навчання з інноваційної діяльності 

визначалися залежно від категорії слухачів та характеру їх професійної 

роботи.  

Тематика навчання з питань інноваційної діяльності потоків така: 

– Правове забезпечення впровадження інноваційної діяльності – обсягом 

4-6 годин. 

– Законодавство про державну службу – обсягом 4 годин. 

– Державне управління агропромисловим комплексом – обсягом 4 

години. 
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– Правове забезпечення економічних реформ. Концептуальні основи і 

сутність правового регулювання аграрних і земельних відносин – обсягом 6-8 

годин. 

З метою виконання заходів щодо детінізації економіки України, в 

навчально-тематичних планах підвищення кваліфікації керівних працівників 

і спеціалістів агропромислового комплексу з питань роботи в умовах 

ринкової економіки, запроваджено вивчення тем щодо детінізації та 

боротьби з тіньовою економікою в аграрному секторі економіки України. 

Зокрема, під час підвищення кваліфікації посад на всіх потоках 

вивчається тема: “ Запобігання і протидія проявам корупції відповідно до 

законів України, указів Президента України ” обсягом 4 годин. 

Навчальний процес в інституті спрямований на застосування сучасних 

науково-методичних та інформаційних технологій, максимально адаптований 

персонально до особливостей складу слухачів. 

Здійснювалося вхідне тестування слухачів, щоб на основі розроблених 

тестових завдань скорегувати навчально-тематичні програми підвищення 

кваліфікації, які б відображали вивчення питань, з яких недостатні знання у 

слухачів.  

Завершальним етапом навчального процесу підвищення кваліфікації 

фахівців є складання іспитів, заліків.  

Необхідно зазначити, що аналіз анонімних анкет слухачів свідчить, що 

ними пропонується передбачати в навчально-тематичних програмах не 

менше одного виїзного заняття в науково-дослідні установи та на 

виробництво. В 2018 році слухачі були на виїзних заняттях в: ННЦ “Інститут 

аграрної економіки” НААН України, Українська лабораторія якості і безпеки, 

на оглядовий майданчик зони митного контролю 37 вантажного відділення 

Київської митниці, Державній лабораторії ветеринарної медицини; на ринках 

“Бессарабський” і “Володимирський”; Національний ботанічний сад ім. 

М.М.Гришка. 
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Навчальний процес з підвищення кваліфікації фахівців включає різні 

види занять. Зокрема, в 2018 р. було прочитано 1799 годин лекцій, або 45,2% 

до загальної кількості педагогічного навантаження, відповідно практичних і 

лабораторних, семінарських занять – 1034 і 26,0%, рецензування  рефератів –

898 і 22,5%, виїзні заняття – 34 і 0,9%, прийом іспитів, заліків – 218 і 5,4 %. 

Забезпечення слухачів необхідними інформаційно-методичними 

матеріалами проводилося лекторським складом, який залучався до занять 

разом з працівниками інституту. 

Зокрема, були роздані слухачам такі матеріали: „Програма 

комплексного захисту картоплі”, „Програма комплексного захисту яблуні”, 

„Програма комплексного захисту озимої пшениці”, „Засоби для знищення 

шкідливих комах і гризунів”, „Каталог засобів захисту рослин”, «Інноваційна 

спрямованість педагогічної діяльності» (навчально-методичний посібник). 

Науково–педагогічними працівниками кафедри менеджменту 

інноваційної діяльності  були підготовлені для слухачів такі матеріали:  

– Інноваційна спрямованість агропромислового виробництва 

– Науково і навчально-методичні рекомендації форм і методів 

підприємництва в аграрному виробництві, з інтеграції розвитку інноваційних 

процесів та підприємницької діяльності. 

Цілий ряд методичних розробок для потоків слухачів експертів-

дорадників, дорадчих служб було запропоновано кафедрою аграрного 

консалтингу та сервісу. Такого роду роздатковий матеріал схвально 

сприймається слухачами. 

Організація навчального процесу підвищення кваліфікації НПП і 

педагогічних працівників здійснюється ННІ післядипломної освіти разом з 

відповідними  кафедрами університету. 

Навчальний процес проводиться на основі річних планів-графіків, які 

узгоджуються з навчальною частиною університету, за навчально-

тематичними програмами, що розробляються в ННІ, схвалюються деканами 

факультетів. В інституті розробляються розклади занять, формується 
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лекторський склад, готуються методичні матеріали, навчальний процес 

забезпечується необхідними технічними засобами. 

НПП, що проходять стажування, виконують всі вимоги навчально-

тематичної програми, захищають випускну роботу і отримують свідоцтво 

про підвищення кваліфікації державного зразка. 

Запроваджена система підвищення кваліфікації НПП сприяє 

вирішенню на рівні держави питань щодо формування якісного науково-

педагогічного та педагогічного складу, розв’язанню кадрових проблем а 

також формує мотивацію до якісної професійної діяльності. 

Організація навчального процесу лікарів ветеринарної медицини 

регламентується Положенням про післядипломну освіту лікарів ветеринарної 

медицини в Україні. 

Зміст післядипломної освіти лікарів ветеринарної медицини визначається 

завданнями, які покладаються на систему Держспоживслужби України з 

урахуванням вимог суспільства до кадрового забезпечення галузі 

Держспоживслужби України, приватної ветеринарної медицини, перспективи їх 

розвитку та сучасних вимог до засобів, форм і методів професійної діяльності. 

Метою післядипломної освіти лікарів ветеринарної медицини є задоволення 

потреб держави у працівниках із високим рівнем професіоналізму і культури, 

здатних компетентно та відповідально виконувати посадові функції, 

впроваджувати новітні технології, сприяти інноваційним процесам Державної 

служби України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів 

шляхом забезпечення їх безперервного навчання. 

Завдання системи післядипломної освіти - чітко регламентовані і 

передбачають: 

– законодавче та нормативно-правове урегулювання навчання як 

складової безперервної освіти; 

– організація та підготовка науково-методичного, кадрового, матеріально-

технічного, інформаційного, фінансового забезпечення післядипломного 

навчання; 



55 

 

– розробка та реалізація змісту навчання з урахуванням наступності, 

прогнозованості, послідовності, систематичності, індивідуального досвіду, 

індивідуальних освітніх потреб, кар'єрної перспективи та актуалізації 

результатів навчання; 

– розробка та впровадження ефективних технологій безперервного 

навчання та вдосконалення фахових знань і умінь з урахуванням сучасних 

досягнень світової науки та практики; 

– забезпечення безперервності навчання шляхом впровадження 

відповідних видів і форм. 

Структура післядипломної освіти лікарів ветеринарної медицини 

включає: 

– стажування; 

– підвищення кваліфікації. 

Якість професійного зростання працівника протягом всієї трудової 

діяльності відображається в особовій справі. 

Основними документами, які регламентують зміст і організацію 

навчального процесу в інституті післядипломної освіти Національного 

університету біоресурсів і природокористування України, є освітньо-

професійні програми, навчальні програми дисциплін, навчально-тематичні 

програми та інші нормативні документи державного управління освітою. 

Навчально-тематичні плани та програми розробляються інститутом 

післядипломної освіти з урахуванням рекомендацій Державної служби 

України з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів, 

затверджуються проректором з навчальної і виховної  роботи університету на 

підставі рішення науково-методичної ради факультету ветеринарної 

медицини, за погодженням з Державної служби України з питань безпечності 

харчових продуктів та захисту споживачів. 

Основними формами організації навчального процесу є аудиторні 

заняття, виконання індивідуальних завдань, самостійна робота, практична 

підготовка і контрольні заходи, у формах, передбачених навчальним планом. 
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Після успішного закінчення повного курсу навчання за відповідними 

навчальними планами і програмами випускники отримують свідоцтво про 

підвищення кваліфікації. 

6.6. Підготовка іноземних студентів та стажування студентів 

НУБіП України в іноземних закладах вищої освіти 

Враховуючи специфіку діяльності ННІ післядипломної освіти, де 

одним із основних напрямків є підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників, у 2018 році було проведено  навчання для НПП з 

ділової та професійної англійської мови та методики викладання англійською 

мовою. По закінченню вивчення слухачами було розроблено і презентовано, 

як випускну роботу, комплекс з вивчення дисциплін, методичні вказівки та 

рекомендації для самостійної роботи студентів англійською мовою. 

Програма такого навчання орієнтована на набуття та розвиток навичок 

головних видів мовленевої діяльності: аудіювання, мовлення, читання й 

письма НПП та досягнення високого рівня  практичного оволодіння мовою 

для викладання НПП спеціальних дисциплін англійською мовою; що 

викладаються ними для студентів НУБіП України. 

У 2018-2019 навчальному  році на спеціальності «Агрономія»  ОС 

«Бакалавр» з наданням другої вищої освіти навчалось троє іноземних 

студентів. У 2018 році на спеціальність «Агрономія» та спеціальність 

«Туризм» зараховано по одному студенту-іноземцю.  
 

6.7. Підготовка студентів НУБіП України іноземними мовами 

В навчальній роботі ННІ пріоритетами є підвищення якості 

підготовки та конкурентоспроможності фахівців на ринку праці за рахунок 

запровадження інтерактивних методів навчання, підвищення рівня володіння 

іноземними мовами. В ННІ післядипломної освіти, поки-що, не здійснюється 

підготовка студентів у англомовних групах. Однак, в навчальних планах 

підготовки магістрів зі спеціальностей «Публічне управління та 

адміністрування», «Менеджмент» (навчально-освітньої програми 
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«Управління інноваційною діяльністю», та «Дорадництво») передбачено 

вивчення іноземної мови (англійської) за фаховим спрямуванням. Д.е.н., 

професор Кальна-Дубінюк Т.П. здійснює англомовне навчання студентів 

факультету аграрного менеджменту.  

У навчальному плані підготовки бакалаврів спеціальності «Туризм» 

вивчення англійської мови здійснюється впродовж всього терміну навчання, 

а з третього курсу передбачено вивчення другої іноземної мови. 
 

6.8. Випуск слухачів та студентів 

Загальна кількість випускників ННІ післядипломної освіти у звітному 

році становила 232 особи, з них 46 бакалаврів, 119 спеціалістів, 67 магістрів 

(табл. 6.1). Середній бал з дисциплін, які входять у додаток до диплома 

випускників в середньому по факультету склав 4,1 (табл. 6.2). Сімнадцять 

випускників заочної форми навчання спеціальності «Публічне управління та 

адміністрування»; 3 студентів спеціальності «Управління інноваційною 

діяльністю» денної форми навчання, 3 – зі спеціальності «Право» одержали 

диплом з відзнакою (табл. 6.3).   

Позитивним є те, що близько 70% випускників склали державний іспит 

і захистили випускні роботи на “добре” і “відмінно” (табл. 6.4), маючи при 

цьому достатній рівень знань, одержаний на першій вищій освіті. 

На факультеті навчаються слухачі і студенти, які вже працюють за 

обраним фахом. Випускники виконують магістерські роботи на замовлення 

підприємств. Особливо це характерно для студентів спеціальностей «Садово-

паркове господарство», «Лісове господарство», «Землеустрій та кадастр», 

«Публічне управління та адміністрування», а також бакалаврські роботи – 

напрям підготовки «Агрономія», Випускники програми підготовки ОС 

«Магістр» спеціальності «Публічне управління та адміністрування», які 

навчаються за направленням та державним замовленням, виконують 

магістерські роботи на замовлення державних структур за місцем роботи.  
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  Таблиця 6.1 

Загальна кількість випускників у 2018 р. 

Напрям підготовки 
(для бакалаврів), 

спеціальність 
(для спеціалістів і магістрів) 

Форми навчання 
Разом 

по 
денній і 
заочній 
формах 

денна заочна 

Б
ак

ал
ав

р 

С
пе

ці
ал

іс
т 

М
аг

іс
тр

 

Вс
ьо

го
 

Б
ак

ал
ав

р 

С
пе

ці
ал

іс
т 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Правознавство - - - - 9 68  77 77 
Агрономія     37 -  37 37 
Облік і оподаткування - - - - - 10  10 10 
Економіка  - - - - - 8  8 8 
Землеустрій та кадастр - - - - - 10  10 10 
Лісове господарство - - - - - 17  17 17 
Садово-паркове господарство - - - - - 6  6 6 
Державна служба - -  - -  42 42 42 
Управління інноваційною 
діяльністю - - 10 10 -  15 15 25 

Всього   10 10 46 119 57 222 232 
 

Таблиця 6.2 
. Середній бал з дисциплін,  

що входять у додаток до диплома випускників  
 

Напрям підготовки 
(для бакалаврів) 

Спеціальність 
(для спеціалістів і 

магістрів) 

Форми навчання 
денна Заочна 

Б
ак

ал
ав

р 

С
пе

ці
ал

іс
т 

М
аг

іс
тр

 

Б
ак

ал
ав

р 

С
пе

ці
ал

іс
т 

М
аг

іс
тр

 

1 2 3 4 6 7 8 
Управління інноваційною 
діяльністю      4,2 

Публічне управління та 
адміністрування      4,6 

Садово-паркове 
господарство     4,2  

Лісове господарство     4,0  
Облік і оподаткування     4,1  
Економіка     4,1  
Право    3,8 4,1  
Геодезія та землеустрій     3,8  
Агрономія    4,0   
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Таблиця 6.3  
Кількість студентів, які отримали диплом з відзнакою 

 

Напрям підготовки 
(для бакалаврів) 

Спеціальність 
(для спеціалістів і 

магістрів) 

Форми навчання 

Разом по 
денній і 
заочній 
формах 

денна заочна 

Б
ак

ал
ав

р 

С
пе

ці
ал

іс
т 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

Б
ак

ал
ав

р 

С
пе

ці
ал

іс
т 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Садово-паркове 
господарство      1  1 1 

Право      3  3 3 
Агрономія     1   1 1 
Публічне управління та 
адміністрування       17 17 17 

Менеджмент (Управління 
інноваційною діяльністю)   3       

 
Таблиця 6.4 

Кількість студентів, які склали державний екзамен,  
захистили дипломний проект (роботу) на “4” і “5” 

 

Напрям 
підготовки 

(для 
бакалаврів) 

Спеціальність 
(для 

спеціалістів і 
магістрів) 

Форми навчання Разом 
по 

денній і 
заочній 
формах 

денна заочна 

Б
ак

ал
ав

р 

С
пе

ці
ал

іс
т 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

Б
ак

ал
ав

р 

С
пе

ці
ал

іс
т 

М
аг

іс
тр

 

В
сь

ог
о 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
Публічне 
управління та 
адміністрування 

      42 42 42 

Управління 
інноваційною 
діяльністю 

      7 7 7 

Економіка      8  8 8 
Право      65  65 65 
Облік і 
оподаткування      10  10 10 

Лісове 
господарство      17  17 17 

Садово-паркове 
господарство      6  6 6 
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Випуск слухачів магістратури відбувається у формі захисту 

магістерської роботи на актуальну тему з проблем удосконалення публічного 

управління та адміністрування. Тематика магістерських робіт розроблена з 

урахуванням попередньої спеціальності та місця роботи слухачів 

спеціальності «Публічне управління та адміністрування». 

Випускники магістерської програми також працюють в Міністерстві 

аграрної політики і продовольства України, Міністерстві екології та 

природних ресурсів України, Державній службі України з питань геодезії, 

картографії та кадастру, Державному агентстві лісового господарства 

України, Державному агентстві водного господарства України, Державній 

інспекції з контролю за цінами, Державній службі з охорони прав на сорти 

рослин, Головній державній фітосанітарній інспекції, обласних і районних 

державних адміністраціях, сільських радах та інших органах державної 

влади. Усі випускники навчалися на заочній формі навчання, а тому 

працевлаштовуються самостійно.  Слухачі заочної форми навчання є 

працівниками підприємств, установ та організацій і не потребують допомоги 

в працевлаштуванні, здебільшого – це особи, які навчаються з метою 

отримання іншої спеціальності та підтвердження права займати відповідні 

посади. 

 

6.9. Впровадження інформаційних технологій в начальний процес 

ННІ післядипломної освіти за останні 8 років реалізує навчально-

тематичний план підвищення кваліфікації науково-педагогічних та 

педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів І-ІV рівнів 

акредитації з використанням інформаційно-комунікаційних технологій у 

навчальному процесі.  

Відповідно до програм навчальних дисциплін згідно навчальних планів  

на платформі Elern в електронному вигляді розміщено конспекти лекцій з 

дисциплін, книги, підручники, посібники, методичні вказівки та рекомендації 

для практичної роботи та самостійного вивчення дисциплін, список 
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рекомендованих джерел, інші допоміжні навчальні матеріали. 

ELEARN.nubip.edu.ua об’єднує усі каталоги електронних ресурсів, бази 

даних навчального призначення та забезпечує можливість гнучкого пошуку. 

Реалізує можливості відкритого та закритого доступу до навчально-

методичного забезпечення.  

На виконання наказу ректора НУБіП України науково-педагогічними 

працівниками кафедр створено та атестовано електронні навчальні з 

дисциплін, які викладається студентам ННІ післядипломної освіти та інших 

ННІ та факультетів. 

Таблиця 6.6 

Створення та атестація ЕНК  

 
Кафедра 

В
сь

ог
о 

ди
сц

ип
лі

н Наповненість 
ЕНК Атестація 

В
ик

ор
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ьс

я 
Е

Н
К

 

А
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ан
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, %
 

В
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х,
 %

 

на
по
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ий
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ст
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во

-
на

по
вн

ен
ий

 
пу

ст
о/

 
ві

дс
ут

ні
й 

Б
ак

ал
ав

р 

М
аг

іс
тр

 

Ра
зо

м
 

Публічного управління та 
менеджменту інноваційної 
діяльності 

  
20 

  
12 

  
1 

  
2 

  
1 

  
5 

  
6 

  
9 

 
30 
  

  
45 

Аграрного консалтингу і 
туризму 

 16  8  7  1  5  3  8  12  50 75 
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7. ВИХОВНА ТА КУЛЬТУРНО-МАСОВА І СПОРТИВНА РОБОТА 

ННІ післядипломної освіти проводить зі слухачами спеціальностей 

«Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент» (навчально-освітньої 

програми «Управління інноваційною діяльністю» та «Дорадництво»), 

студентами та слухачами інших напрямів підготовки та спеціальностей з 

наданням другої вищої освіти систематичну виховну роботу, спрямовану на їх 

адаптацію в університеті та ефективне проведення навчання та відпочинку. 

Працівники ННІ постійно ознайомлюють слухачів з правилами розпорядку 

НУБіП України, зокрема, з правилами поведінки у гуртожитку та на території 

університету (на протязі навчального року, методисти факультету). Під час 

навчання проводиться постійний поточний контроль за ходом залікової та 

екзаменаційної сесії, підсумками роботи протягом семестрів, ознайомлення з 

«Положенням про екзамени та заліки у Національному університеті біоресурсів і 

природокористування України», за якістю навчання та відвідуванням студентами 

(слухачами) занять, підтримується постійний зв’язок між ННІ, викладачами та 

студентами (слухачами).  

У процесі організації життєдіяльності студентів (слухачів) ННІ у 

культурно-освітньо-виховному просторі сучасного вищого навчального 

закладу складається система цілей, які орієнтують педагогічний персонал на 

розвиток виховання студента передусім як громадянина, як фахівця, як 

високоморальної, інтелігентної, творчої, конкурентоспроможної особистості, 

як культурної людини.  

Вже традиційними стали зустрічі студентів зі спеціальності «Туризм» з 

випускниками коледжів і технікумів з метою популяризації умов навчання, 

що сприяє додатковому набору в університет на цю спеціальність. 

ННІ післядипломної освіти постійно приймає участь у спортивних та 

культурно-виховних заходах, що проводяться в НУБіП України, зокрема, 

День університету, Дні відкритих дверей, шахматний турнір серед аграрних 

закладів вищої освіти які сприяють популяризації університету серед 

потенційних абітурієнтів.  
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8.  НАУКОВО-ДОСЛІДНА ТА ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ  

 

8.1. Наукові кадри і тематика НДР 

До складу ННІ післядипломної освіти входить дві кафедри: 

"Публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності"  та 

"Аграрного консалтингу і туризму" 

 

8.2. Науково-дослідна робота кафедри публічного управління та 

менеджменту інноваційної діяльності 

 

8.2.1. Основні завдання 

Основні напрями розвитку кафедри публічного управління та 

менеджменту інноваційної діяльності полягають у проведенні 

концептуальних досліджень інноваційних процесів; аналізі та узагальненні 

нововведень та вдосконалення на їх основі навчального процесу з підготовки 

бакалаврів, магістрів, підвищення кваліфікації фахівців; доведенні 

навчальної та науково-інноваційної роботи до рівня світових стандартів 

освіти; проведенні теоретико-концептуальних досліджень процесів, які 

відбуваються в державному управлінні; вивченні та аналізі процесів 

реформування й оновлення державної служби та органів місцевого 

самоврядування України; узагальненні інноваційних процесів управління на 

різних рівнях влади; вдосконаленні навчального процесу з підготовки та 

підвищення кваліфікації фахівців для роботи в органах виконавчої влади та 

органах місцевого самоврядування України. 

 

8.2.2. Науково-педагогічний персонал 

Кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  є однією з перших кафедр науково-технічного прогресу 

Республіканської вищої школи управління агропромислового комплексу, 

створеної  у 1985 р., завідувачем якої був к.е.н., проф. Бабієнко М.Ф. Після 
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низки реорганізацій в січні 2005року створена кафедра інноваційної 

діяльності в АПК, завідувачем якої з 2006р. є д.е.н., професор О.Д.Витвицька. 

 У жовтні  2017 р. кафедру об’єднано із кафедрою публічного 

управління та адміністрування, яку з 2001р. по 2002 р. очолював  д.е.н., проф. 

Діброва А.Д., з 2002р. по 2007 р. - д.е.н., проф. Лузан Ю. Я., з 2007р. по 2009 

р. – д.н.держ. упр., проф. Білинська М.М., з січня 2011р. в.о. завідувач 

кафедри - к.е.н., доц. Жемойда О.В., з 2012р. по 2014р. -  д.н.держ. упр., 

проф. Усаченко Л.М.,  з 2015р. по вересень 2017р. - д.н.держ. упр., проф. 

Жовнірчик Я.Ф. Об’єднану кафедру перейменовано на кафедру публічного 

управління та менеджменту інноваційної діяльності. 

 На кафедрі  відповідно до штатного розпису на 2018 р. на кінець року 

працювали 13 осіб, із них – п’ять професорів, шість  доцентів, один асистент, 

ст. лаборант, лаборант. 

 
Науково-дослідна та інноваційна діяльність 

 

8.2.3. Наукові кадри і тематика НДР 

Наукові інтереси НПП кафедри публічного управління та 

менеджменту інноваційної діяльності: 

Витвицька О. Д. − удосконалення організаційно-економічного 

механізму інноваційної діяльності; в тому числі інноваційно-технологічний 

розвиток аграрного сектора.  

Кулаєць М. М. − продовольча безпека, раціоналізація форм 

господарювання. 

Скрипниченко В. А.− удосконалення організаційно-економічного 

механізму інноваційної діяльності; тому числі інноваційно-технологічний 

розвиток аграрного сектора. 

Стретович О.Г. - оптимізація та підвищення ефективності 

функціонування підприємств борошномельної та хлібопекарної галузей 

України, підвищення їх інвестиційної та інноваційної привабливості.       
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Пабат В.О. - перспективи та інноваційні процеси в стимулюванні 

розвитку агропромислового комплексу України. 

Грищенко І.М. - система місцевого самоврядування і територіальна 

організація влади в Україні та зарубіжних країнах;  сучасні тенденції 

управління. 

На кафедрі є ініціативна НДР на тему "Теоретичні засади і механізми 

реалізації інноваційних процесів в публічному управлінні", науковий керівник, 

автор наукового проміжного звіту за період 24.10-30.12.2018.р.,  державний 

реєстраційний  номер: 0118U100146 від 24.10.2018 р. Керівник теми проф. 

Лукіна Т.О. 

 

8.2.4. Основні показники науково-дослідної роботи 

При кафедрі публічного управління та менеджменту інноваційної 

інноваційної  діяльності створена «Стартап  школа  НУБіП України» за 

наказом ректора від 26.06.2017 р.  № 607  з метою сприяння розвитку 

інноваційного середовища в агропромисловому виробництві і для створення 

якомога більшої кількості  стартап-проектів та високотехнологічних фірм на 

базі НУБіП України. Керівником «Стартап школи НУБіП України» 

призначено завідувача кафедри менеджменту інноваційної діяльності д.е.н., 

професора Витвицьку Ольгу Данилівну.   

27.04.2018 року відбувся перший випуск «Стартап школи НУБіП 

України» і  підписання  Меморандуму про взаєморозуміння та  

співробітництво між Державною інноваційною фінансово-кредитною 

установою та Національним університетом біоресурсів і 

природокористування України. 

Метою цього Меморандуму є створення основи для співпраці та обміну 

інформацією між Державною інноваційною фінансово-кредитною установою 

і Національним університетом біоресурсів і природокористування України, а 

також зміцнення зв'язків у сфері інноваційного співробітництва та 

визначення наявних інноваційних можливостей, проектів та стартапів в 
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Україні з метою підтримки нових ідей в науці та освіті України, надання 

рівних можливостей та доступу до інформації та інвестицій українським 

науковцям, організаціям, освітнім закладам та бізнесу, впровадження та 

реалізація локальних проектів на базі НУБіП УКРАЇНИ, як інноваційного 

освітнього простору для усіх зацікавлених в розвитку науки та освіти. 

21 грудня 2018 року в Стартап школі НУБіП України підведено 

підсумки першого етапу  навчання  за програмою «вступ до інноваційного 

бізнесу», яким передували тренінги, майстер класи відомих менторів від 

стартап ідеї до гіпотези рішення (бізнес ідеї). 

Проведені заняття допомогли учасникам в отриманні корисних знань та 

представленні фінальних презентацій  бізнес ідей, яких було 12. 

Найбільше балів набрали проекти: EpG-WS - система автономного 

екологічно чистого піролізногазоводного теплового та електричного 

забезпечення будівель сільського горсподарства. Андрієвський  Андрій;  

EF-W-OS - система використання активної води у якості палива для двигунів 

внутрішнього згорання. Андрієвський  Андрій; Plastination of anatomical 

preparations and biological objects - ластинація анатомісних препаратів та 

біологічних об’єктів Мельник Олексій; ВетДоктор - поисковая онлайн 

система ветеринарных врачей по всей Украине. Томчак Станіслав; Microgrin- 

здоров’я у вашому раціон Деркач Юлія; SOS біосенсори – генетична 

екпертиза Сахарова Влада. 

Учасникам, були вручені сертифікати, які засвідчують закінчення 

навчання за програмою: «Вступ до інноваційного бізнесу».  Уже в лютому 

розпочинається другий етап навчання за програмою «Організація стартапу». 

 

8.2.5. Наукові публікації та видавнича діяльність, в тому числі 

публікації в іноземних виданнях 

НПП кафедри публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  видано два навчальних посібника: «Управління проектами»   

ЦП «Компрінт» 33,8 у.д.а. Скрипниченко В.А., Стретович О.А. НПП кафедри 
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публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності  

опублікували ряд наукових статей у фахових виданнях, які входять до різних 

наукових баз. 

Оприлюднюють результати  власних наукових досліджень у 

міжнародних виданнях науково-педагогічні працівники: Витвицька О.Д., 

Кулаєць М.М., Грищенко І.М. та інші. 

Професор Витвицька О. Д., професор Кулаєць М. М., професор Пабат 

В.О., доцент Грищенко І.М.  приймали участь в розробці і виданні навчально 

– тематичних  програм за професійною програмою підвищення кваліфікації 

державних службовців - кадровий резерв на посади керівників головних 

управлінь держадміністрації агропромислового розвитку;  начальників 

відділів бухгалтерського обліку і звітності головних управлінь 

агропромислового розвитку; начальників планово - економічних відділів 

головних управлінь агропромислового розвитку.  

З урахуванням специфіки й організаційної побудови інституту наукова, 

науково-методична та методична робота викладачів інституту має свою 

специфіку та особливості. НПП  розробляють навчально-тематичні програми 

з підвищення кваліфікації, які за своїм змістом мають інформаційно-

консультаційну та наукову складову. 

Показники індексу Гірша науково-педагогічних працівників кафедри  

складають 25. 

До наукової роботи залучаються кращі магістри. Результатами 

напрацювань є публікації у студентських збірниках під керівництвом викладачів.  

 

8.2.6. Участь науковців у конференціях, семінарах, виставках 

21-23 листопада 2018 року в рамках Міжнародного форуму 

«INNOVATION MARKET» відбулась зустріч інноваторів, вітчизняних та 

іноземних інвесторів і бізнесменів, представників влади для об'єднання зусиль з 

розвитку інноваційного ринку України. Учасником   була проф. Витвицька О.Д. 
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Кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності ННІ післядипломної освіти Національного університету 

біоресурсів та природокористування України, на виконання Указу 

Президента України «Про День місцевого самоврядування» від 25.11.2000 р. 

№ 1250/2000-VIII та наказу ректора НУБіП «Про проведення Всеукраїнської 

науково-практичної інтернет-конференції «Місцеве самоврядування: сучасні 

тенденції розвитку» від 29.11.2018 р. № 1327, провела Всеукраїнську 

науково-практичну інтернет-конференцію «Місцеве самоврядування: сучасні 

тенденції розвитку». 

7 вересня 2018 року науково-педагогічні працівники кафедри 

публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності ННІ 

післядипломної освіти Національного університету біоресурсів і 

природокористування України, доктори наук з державного управління Ірина 

Грищенко та Тетяна Лукіна, разом з аспірантами кафедри Людмилою 

Горбатою, Анною Федоровою, Богданом Гребенюком та Василем Ткачуком 

взяли участь у науково-практичній конференції за міжнародною участю 

«Публічне управління та публічна служба в Україні: стан проблем та 

перспективи розвитку», яка відбулася на базі Національної академії 

державного управління при Президентові України та була присвячена 

питанням запровадження випускного кваліфікаційного іспиту для магістрів 

за спеціальністю «Публічне управління та адміністрування». 

19 червня 2018 року кафедра публічного управління та менеджменту 

інноваційної діяльності ННІ післядипломної освіти Національного 

університету біоресурсів та природокористування України, відповідно до 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 травня 2018 року № 298-р. 

«Про відзначення 100-річчя запровадження державної служби», провела 

круглий стіл, метою якого було обговорення актуальних питань щодо 

кадрового забезпечення державної служби та вироблення комплексу заходів з 

підвищення якості підготовки фахівців за спеціальністю «Публічне 

управління та адміністрування». 
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Грищенко І.М. у 2018 році пройшла закордонне 180 годинне 

стажування в Університеті Суспільних Наук (UNS) в м.Лодзь (Польща) на 

тему: “Інноваційний навчальний заклад 21 століття – європейський досвід в 

рамках LLP моделі Європейської комісії” (Наказ “Про відрядження” № 78-в 

від 19.03.2018). Диплом від 22.03.2018 

НПП кафедри прийняли участь у ІI Міжнародній науково-практичній 

конференції  «Інновації в освіті, науці та виробництві», 15-16 листопада 2018 

року та ін. 

 

8.2.7. Найважливіші результати за пріоритетними напрямами 

досліджень 

У 2018 році зусилля науковців ННІ післядипломної освіти були 

спрямовані на проведення фундаментальних та прикладних досліджень в 

сфері менеджменту інноваційної діяльності, е-дорадництва, публічного 

управління та місцевого самоврядування. Робота вчених ННІ спрямована на 

виконання плану заходів, зазначених у Програмі розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива – 2020». 

 

8.2.8. Підготовка наукових та науково-педагогічних кадрів 

У 2018 році ліцензовано підготовку наукових і науково-педагогічних 

кадрів вищої кваліфікації (доктора філософії) за спеціальністю 28 «Публічне 

управління та адміністрування» спеціалізації «Механізми державного 

управління». Передбачено підготовку здійснювати через аспірантуру 

(навчання з відривом від виробництва та без відриву від виробництва, лише 

на контрактній основі). В 2018 році аспірантами по даній спеціальності є 

Ткачук Василь Миколайович «Соціально-управлінські аспекти реформування 

міського житлово-комунального господарства; Гребенюк Богдан Олегович 

«Співробітництво органів публічної влади з громадськістю у сфері протидії 

корупції»; Федорова Анна Миколаївна «Взаємодія органів публічної влади з 

громадськістю для формування безпечного середовища життя громадян»; 
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Павловська Анна Олексіївна «Закономірності функціонування суб’єктів 

формування та реалізації  державної політики на рівні району»; Горбата 

Людмила Петрівна «Інформаційна відкритість діяльності органів публічної 

влади». 

Завідувач кафедри менеджменту інноваційної діяльності  

О.Д. Витвицька працює у спеціалізованій  вченій раді НУБіП України  

(К 26.004.17 спеціальність: 08.00.09 «Бухгалтерський облік, аналіз та аудит 

(за видами економічної діяльності)»).  

 

8.2.9. Науково-дослідна робота студентів 

На кафедрі функціонує науковий гурток «Інновінг». Науковий керівник 

– к.е.н., доцент Вишнівська Б. В.  

Основним завданням роботи  наукового студентського гуртка 

«Інновінг» є  проведення наукових, теоретико - концептуальних досліджень 

аналітичного та статистичного аналізу інноваційних процесів, інноваційно-

інвестиційного розвитку високоефективних виробництв в аграрній сфері, 

комерціалізації та трансферу об’єктів інтелектуальної власності, становлення 

інноваційної інфраструктури. 

 

8.2.10. Співробітництво з науковими установами НАН України, 

НААН України, навчальними закладами, науковими центрами, 

виробничими підрозділами, Радою роботодавців ННІ 

 

Кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної 

діяльності  успішно розвиває зв’язки із установами Міністерства аграрної 

політики і продовольства України, Національної аграрної академії наук 

України, Національною академією наук України, вітчизняними і 

закордонними навчальними закладами (з НТУУ КПІ ім. І. Сікорського, 

інститутом інноваційного провайдингу НААН України та з установами, які 

здійснюють інноваційну діяльність, Вроцлавським природничим університет, 
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Варшавським університетом наук про життя,  Вищою  школою бізнесу м. 

Домброва  Гурніча, тощо). Реалізується активна співпраця з Верховною 

Радою України, органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування, науковими установами та освітніми закладами. Крім того, 

проводяться виїзні семінари-навчання з підвищення кваліфікації державних 

службовців та посадових осіб місцевого самоврядування за напрямами 

діяльності кафедри. 

 

8.3. Науково-дослідна та інноваційна діяльність кафедри аграрного 

консалтингу і туризму 

 

8.3.1. Наукові кадри і тематика НДР 

Кафедра аграрного консалтингу і туризму виконує наступні види робіт: 

Кальна-Дубінюк Т.П. Наукова робота пов’язана з розробкою дорадчої 

системи поширення сільськогосподарських знань та інформації, застосування 

інтерактивних консалтингових систем для прийняття науково-обґрунтованих 

рішень в дорадництві, наповненням електронної  е-Екстеншн системи в 

НУБіП України, розвиток інтерактивної консалтингової системи в туризмі.  

Мельниченко Г.І. Наукова робота пов’язана з туристичною діяльністю,  

розвитком готельно-ресторанного бізнесу. 

Безкровний М.Ф. Наукова робота пов’язана з дослідженням діяльності 

агроконсалтингового бізнесу, розвитку регіональних дорадчих систем в 

Україні. 

Мосіюк С.І. Наукова робота пов’язана з дослідженням у сфері 

економічних взаємовідносин між виробничою та обслуговуючою сферами  в 

галузі АПК, економікою в туризмі. 

Кудінова І.П. Наукова робота пов’язана з консультуванням 

інвестиційної діяльності сільськогосподарських підприємств, навчанням 

дорослих, розвитком туризму в Україні. 



72 

 

Рибак Л.Х. Наукова робота пов’язана з дослідженнями в 

агроконсалтингу та сфері економічних взаємовідносин в аграрному сервісі. 

Локутова О.А. Наукова робота пов’язана з вивченням інноваційних 

напрямів розвитку аграрного сектору (сільський зелений туризм, 

бджільництво, органічне виробництво, дорадництво та ПР консалтинг). 

Самсонова В.В. Наукова робота пов’язана з організаційно-економічним 

механізмом поширення сільськогосподарських знань та інформації з 

використанням потенціалу аграрної освіти, науки та дорадництва, етикою 

ділових стосунків в дорадництві і туризмі. 

Кафедра сумісно із кафедрою публічного управління  та менеджменту 

інноваційної діяльності в 2017 -2018 н.р. році виконувала науково-дослідну  

тему № 110/546-пр  «Створення інтерактивної консалтингової системи для 

сільського туризму».  За поточними (другий рік) результатами розробки був 

зроблений проміжний звіт. 

 

8.3.2. Фінансування науково-дослідних робіт 

Фінансування науково дослідної роботи кафедри здійснювалось за 

рахунок бюджетних коштів – бюджетна тема на 200 тис грн.  за  № 110/ 546– 

пр.  на 2018 р., (закінчиться у грудні 2019 р.). 

 

8.3.3. Основні показники науково-дослідної роботи 

1.  Кафедрою аграрного консалтингу та сервісу по сумісній науково 

дослідній роботі № 110/ 546 – пр був зроблений проміжний звіт. 

 

Кафедрою аграрного консалтингу і туризму було видано: 

1 .  Kalna-Dubinyuk T.. World trends and national priorities for the use of 

information  and consulting technologies // T. Kalna-Dubinyuk, O. Shapoval , I. 

Bolotina, / European Cooperation, Vol. 8 -  2018, p. 50 – 56.  

2. Кальна-Дубінюк Т.П. Інтерактивні консалтингові системи та їх 

застосування в сільському зеленому туризмі // Матеріали   ХІІ Міжнародної 
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наукової  конференції «Географія, економіка і туризм: національний та 

міжнародний досвід»  м. Львів 12-14 жовтня  2018 рік, Львівський НУ ім. 

Івана Франка, 2018. – с.135-139. 

3. Кальна-Дубінюк Т.П., Кудін Т.В. Застосування інформаційно-

консультаційних технологій в просторовому розвитку територій / Зб. Праць 

Міжнародної науково-практичної конференції «Вплив біоекономіки на 

просторовий розвиток територій»   м. Київ 14-15 вересня 2016 р.– К., ЦП 

«Компринт», 2018. – с. 178-180. 

4. Кальна-Дубінюк Т.П., Кудінова І.П. Застосування інтерактивних 

консалтингових систем в туризмі // Черкаси: Видавець Чабаненко Ю.А, 2018 

5. Сафонова В., Кальна-Дубінюк Т.  Використання інформаційно-

консультаційних технологій  для прийняття науково обґрунтованих рішень // 

МАУП, 2018 р. 

6. Кальна-Дубінюк Т.П., Локутова О. А. , Зінько Ю. В. , Нестерчук І. К.  

Сільський зелений туризм.  Програма (орієнтовна) навчальної дисципліни 

для аграрних закладів вищої освіти // Державна установа «Науково-

методичний центр інформаційно-аналітичного забезпечення діяльності 

вищих навчальних закладів «Агроосвіта». – 2018. – 21 с. 

8. Кальна-Дубінюк Т.П., Рогоза К.Г., Гнідан М.М. Консультаційний 

алгоритм для сільського зеленого туризму/ Свідоцтво про реєстрацію 

авторського права та твір № 77782 від 23.03.2018 р. 

9. Кудінова І.П., Голованьова Т.А. Подієвий туризм в Україні як 

складова індустрії гостинності // Науковий вісник НУБіП  України. Вип. 

284.– К., 2018 – С. 258-264. 

10. Кудінова І.П. Організація туристичних подорожей: методичні 

вказівки до виконання курсової роботи. – К.: Видавничий центр НУБіП 

України, 2018. – 39 с. 

11. Кудінова І.П., Дранко І.С. Розвиток івентивного туризму в Україні 

//  Матеріали Всеукраїнської науково-практичної інтернет-конференції 

«Стратегічні перспективи туристичної та готельно-ресторанної індустрії в 
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Україні: теорія, практика та інновації розвитку: 29-30 жовтня 2018 року», м. 

Умань. 2018 – С. 33-35. 

12. Методичні вказівки по вивченню дисципліни "Економіка 

туристичної фірми" , КОМПРИНТ, 2018р., 7 др.арк. 

13. Mosiyuk, I.P.Mosiyuk, V.I. osiyuk. Economic estimation of land 

resources potential of ukraine. Проблеми інноваційно - інвестиційного 

розвитку, №17, 2018. 
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Таблиця 8.1 
Кількість виданої навчально-методичної літератури, розроблених мультимедійних  

та комп’ютерних програм у 2017 р. 
 

ННІ, 
факультет 

Навчально-методична література,  
кількість найменувань/друк. арк. 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 
ННІ 
післядипломної 
освіти 

      4       

 
Таблиця 8.2 

Підготовка навчально-методичної літератури в електронній формі у 2017 р. 
 

 
ННІ, 

факультет  
 

Підручники, 
навчальні 

посібники, шт 

Методичні 
розробки, 

шт 

Лекції з 
дисциплін, шт 

 
WEB-сторінок, 

Mb 

Методичні 
рекомендації з 

дипломного 
проектування, шт 

ННІ післядипломної освіти 2 4/40    
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9.  НАУКОВО-ІННОВАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

9.1. Інформаційно-консультаційна діяльність 

Навчально-тематичні програми з підвищення кваліфікації за своїм 

змістом мають інформаційно-консультаційну складову, оскільки метою 

підвищення кваліфікації і підготовки фахівців є поглиблення і оновлення 

професійних знань, вивчення найкращого досвіду, новітніх технологій, тощо. 

Важливу роль відіграє Стартап-школа, яка функціонує в навчально-

науковому інституті на кафедрі публічного управління та менеджменту 

інноваційної діяльності. 

Консультування студентів, науково-педагогічних працівників, фахівців 

здійснюється за такими напрямами: 

– створення стартапів; 

– отримання грантів; 

– можливості навчання за кордоном; 

– працевлаштування; 

– підвищення викладацької майстерності; 

– застосування дистанційної системи навчання; 

– пошук інформації в системі е-Дорада; 

– одержання подвійних дипломів тощо. 

Проведено п'ятнадцять занять в Стартап-школі. 

З ініціативи кафедри аграрного консалтингу і туризму проведено 

підвищення кваліфікації і приймання кваліфікаційних іспитів для 124 

слухачів дорадників і експертів-дорадників, сільського туризму тощо.  

Всі консультаційні заходи, які проходять в інституті, висвітлюються на 

веб-сторінці структурного підрозділу та  університету. 
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9.2.Формування коштів спеціального фонду у 2018 році та план на 
2019 рік 

 
У звітному році від госпрозрахункової діяльності – надання освітніх 

послуг на спецрахунок університету  надійшло 6,6 млн.грн., що на 300 

тис.грн. більше проти 2017 року. Зокрема, студенти і слухачі програми 

здобуття другої вищої освіти за навчання  заплатили 5155 тис.грн. Від 

слухачів курсів  підвищення кваліфікації та стажування надійшло 

865 тис.грн. Магістри і бакалаври на контрактній основі зі спеціальностей 

″Менеджмент″  (″Управління інноваційною діяльністю″,″Дорадництво″), 

″Туризм″ здійснили оплату в сумі 1830,0 тис.грн. За здачу екзаменів на 

предмет знання української мови  державними службовцями та видачу 

посвідчень – підтверджень надійшло 580.0 тис.грн. 

Передбачається одержати у  2019 році не менше 5,4 млн. грн. від 

слухачів і студентів, які навчаються  на програмах здобуття другої вищої 

освіти. В  цілому по інституту ця цифра може сягнути 7,0 млн.грн.. А якщо 

врахувати  грошові надходження від магістрів спеціальності «Менеджмент» 

та бакалаврів  спеціальності «Туризм» та  «Готельно-ресторанна справа», то 

загальна сума  спецкоштів становитиме 10,2 млн.грн.  

Таких грошових надходжень можна буде досягти за рахунок 

розширення  контингенту слухачів на програмах здобуття другої вищої 

освіти, підготовки магістрів зі спеціальностей «Публічне управління та 

адміністрування», «Менеджмент» збільшення кількості слухачів, які  

підвищуватимуть кваліфікацію на комерційній основі,  оптимізації цін за 

навчання тощо. 
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Формування коштів спеціального фонду  у 2018 році  
та план на 2019 рік 

№ 
з/п Види діяльності 

Фактичні 
надходження 

коштів у 2018 році 

Планові 
надходження 

коштів у 2019 році 
тис. 
грн. 

%, за 
структурою 

тис. 
грн. 

%, за 
структурою 

1. Оплата за навчання: студентами 
і  слухачами програм здобуття 
другої вищої освіти, 
магістерських програм 
«Публічне управління та 
адміністрування » 

5155 78.0 5.4 77.1 

2. Підвищення кваліфікації 
керівників, спеціалістів, 
науково-педагогічних 
працівників та стажування 

865,0 13,1 900,0 12,9 

3. За проживання у гуртожитку  
для приїзджих 

– – – – 

4. За державну атестацію з 
української мови 

580 8,8 700 8,6 

5. Інші надходження      
 Всього: 6600 100,0 7000,0 100,0 

1. Крім того : 
За навчання магістрів, 
бакалаврів  

1830,0 х 30000,0 х 

 РАЗОМ: 8430,0 х 10000,0  
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10. СОЦІАЛЬНО-ПОБУТОВІ УМОВИ НАУКОВО-ПЕДАГОГІЧНИХ 
ПРАЦІВНИКІВ І СТУДЕНТІВ 

 
ННІ післядипломної освіти проводить відповідну роботу щодо 

створення належних  соціально-побутових умов для науково-педагогічного 

персоналу. Відремонтовані та укомплектовані необхідною оргтехнікою всі 

кафедри, деканат. 

Постійно здійснюється контроль соціально-побутових умов 

проживання слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів у гуртожитку 

№9. На сьогоднішній день існує необхідність проведення ремонтів у 

кімнатах  для проживання та місцях загального користування. 

 

11. АДМІНІСТРАТИВНО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Адміністративно-господарська робота  дирекції ННІ післядипломної 

освіти направлена на покращенняматеріально-технічної бази інституту, 

забезпечення навчального процесу відповідними технічними засобами 

навчання, виконання обсягів робіт відповідно до  розрахунків потреб та 

кошторису доходів і видатків на календарний рік. Так, у 2018 році проведено 

капітальний ремонт 205 лабораторії 10-го корпусу за рахунок благодійних 

коштів 1,5 млн. грн. спецкоштів направлено на ремонт 3, 4 і 5 поверхів. Крім 

того придбано 15 комп'ютерів, 6 принтерів, один ноутбук для обладнання 205 

лабораторії. 

Загальна площа приміщень у користуванні інституту становить 773,4 м2, в 

тому числі лекційних аудиторій –  377,4 м2, службових приміщень – 423 м2. 

Інститут використовує площі аудиторій у десятому, дванадцятому 

корпусах. Студенти інституту та слухачі курсів підвищення кваліфікації 

проживають у гуртожитку № 9 для приїзджих. Залишок перехідних коштів на 

спецрахунку ННІ післядипломної освіти станом на 1 січня 2019 року – біля 

1,5 млн.грн. 
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12. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ  
ТА ЗОВНІШНЬОПОЛІТИЧНІ ЗВ’ЯЗКИ 

 
Протягом 2017-2018 н. р. міжнародна діяльність ННІ післядипломної 

освіти була спрямована на подальший розвиток зовнішніх зв’язків та 

розширення контактів із закордонними колегами. Основні напрями 

міжнародної діяльності: 

– Популяризація університету за кордоном через збільшення обсягів 

англомовної он-лайн та друкованої інформації (продовжували інформаційне 

наповнення англомовного сайту ННІ ПО). 

– Поширено інформацію щодо можливостей отримання подвійних 

дипломів за спеціальністю «Управління інноваційною діяльністю» у 

Доброва-Гурнічій вищій школі управління (Польща). 

– Продовжується практичне навчання за кордоном та міжнародні 

стажування для бакалаврів і магістрів (Продовжується договір про практичне 

навчання магістрів «Управління інноваційною діяльністю» на базі Доброва-

Гурніча вищої школи управління (Польща) та сприяли організації меморандуму 

про співпрацю з Варненським вільним університетом "Черноризец Храбър", 

Болгарія та компанією «ТУРАЛ МЕНИДЖМЪНТ "ЕООД ЕИК», Болгарія ). 

– Подали  проектну заявку по   програмі  Еразмус ++ за № 598268- 

ЕРР– 1– 2018- 1 – EL – EPPKA2 – CBHE – JP на чотирьох партнерів: Греція, 

Румунія, Україна та Алжир. 

 

Організовували участь науковців в міжнародних програмах, 

проектах наукового обміну, конференціях, симпозіумах тощо 

 

А саме: 

– 14-18 травня 2018 р. за запрошенням компанії «ТУРАЛ 

МЕНИДЖМЪНТ "ЕООД ЕИК» відбувалось стажування в Болгарії з туризму 

на базі 4–х та 5–ти зіркових туристичних комплексів з метою вивчення 
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можливостей організації практик для студентів програми «Туризм» (Кльна-

Дубінюк Т.П., Кудінова І.П.). 

– 04 жовтня 2018 р. приймали участь у презентації вищих навчальних 

закладів Республіки Болгарія для встановлення сталих стосунків, що 

проходила м. Києві, за підтримки болгарської туристичної компанії  

“ТУРАЛ” та товариства з обмеженою відповідальністю “ОЛДІ ТРЕВЕЛ” 

(Кальна-Дубінюк Т.П.). 

– 15-19 жовтня 2018 р. приймали участь у стажуванні з дорадництва на 

базі Латвійського інформаційно-консультаційного центу, м. Рига (Кальна-

Дубінюк). 

– Наприкінці квітня 2018 р. прийняли участь у стажуванні за 

програмою державного управління в Варшавському університеті наук про 

життя (Грищенко І. М).  

– 26-28 листопада 2018 р. прийняли участь у воркшопі з дорадництва 

Німецько-Українського агрополітичного діалогу (Кальна-Дубінюк Т.П., 

Кудінова І.П.). 

– 12-14 жовтня 2018 р. взяли участь у  ХІІ Міжнародній науковій 

конференції “Географія, економіка і туризм: національний  та міжнародний 

досвід”, м. Львів, Львівський національний університет імені Івана Франка 

(Кальна-Дубінюк Т.П.). 

– 31 жовтня – 1 листопада  2018  р. взяли участь у  І Міжнародній 

науково-практичній конференціяї «СТАЛИЙ РОЗВИТОК ТУРИЗМУ НА 

ЗАСАДАХ ПАРТНЕРСТВА: ОСВІТА, НАУКА, ПРАКТИКА», м. Львів 

(Локутова О.А.) 

– 23-25 травня 2018 р. взяли участь у Міжнародній науково-практичній 

конференції «Цілі сталого розвитку третього тисячоліття: виклики для 

університетів наук про життя» м. Київ НУБіП України (Кальна-Дубінюк 

Т.П., Кудінова І.П., Локутова О.А.). 

– 22-23 березня 2018 р.  взяли участь у ІХ Міжнародній науково-

практичній конференції «Туристичний та готельно-ресторанний бізнес в 
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Україні: проблеми розвитку та регулювання» в Черкасах (Кальна-Дубінюк 

Т.П., Кудінова І.П.). 

– Квітень 2018 р. взяли участь у Міжнародній науково-практичної 

конференції «Рекреація і туризм: нові бізнес тренди» м. Запоріжжя 

(Михайліченко Г.І.). 

– 27 вересня 2018 р. організували і провели Міжнародний науково-

практичний семінар «Розвиток зеленого туризму в Україні» за участю 

товариства дружби «Україна – КНДР», консульств Болівії та Венесуели в 

Україні. 

– 19 квітня 2018 р. взяли участь II Міжнародна науково-практична 

конференція  «Менеджмент XXI століття: глобалізаційні виклики», м. 

Полтава (Кудінова І.П.). 

– 25 жовтня 2018 р. взяли участь у  II Міжнародній науково-

практичній конференції-фестивалі «Нематеріальна культурна спадщина як 

сучасний туристичний ресурс: досвід, практики, інновації», м. Київ  (Кальна-

Дубінюк Т.П.). 

– 17-18 травня 2018 р. взяли участь  у ІІ Міжнародній науково – 

практичній конференції «Практика і перспективи розвитку 

еногастрономічного туризму: світовий досвід для України», НУХТ, м. Київ 

(Кудінова І.П.). 

– 22-23 травня 2018 р. взяли участь у ХІV Міжнародна науково – 

практична конференція  «Проблеми управління та економіки підприємств в 

сучасних умовах», НУХТ, м. Київ (Мосіюк С.І.). 

– 01.06.2018р. взяли участь дистанційно у XXI науково-практичної 

конференції «Практичне застосування результатів наукових досліджень в 

Європі та світі», м. Моррісвілль, США (Михайліченко Г.І.). 

 

Участь у міжнародній виставковій діяльності 

– 21-23 лютого 2018 р. в рамках Міжнародних виставок «Зернові 

технології 2018», «Фрукти. Овочі. Логістика 2018»  та «Agro Animal Show 
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2018», Міжнародний Виставковий Центр м. Київ, Броварський пр-т,   брали 

участь у семінарах «Відновлювальна енергія з обрізків та викорчуваних 

багаторічних аграрних насаджень: розвиток виробничих ланцюгів як крок до 

економічної і екологічної ефективності», «Сільське господарство – технології 

з Австрії», (Кудін Т.В.). 

– 28-30 березня 2018 р. брали участь у 24-ї Міжнародної туристичної 

виставки UITT: «УКРАЇНА - Подорожі та Туризм» Україна, Київ, МВЦ, 

Броварський пр-т., встановили контакти з болгарською туристичною 

компанією  “ТУРАЛ” (Кальна-Дубінюк Т.П.). 

 

Участь у міжнародних програмах та інші форми спільної 

діяльності з іноземними організаціями 

– Поширюємо зв’язки із університетами США (Державний 

університет Оклахоми,  Державний університет штату Міннесота, Державний 

університет штату Охайо, Айовський державний університет) та з 

європейськими університетами – Краківський аграрний університет, 

Університет Сант Іштван, Угоршина,  університетом Вагенинген та  

консалтинговою  компанією  «LINK Consult»,  Нідерланди, Університетом  

UTAD, Португалія, з Варненським вільним університетом «Черноризец 

Храбър» з університетами країн бувшого Радянського Союзу –Латвійським  

аграрним  університетом в Ялгаві ) з якими підписані меморандуми про 

співпрацю. 

– Грищенко І.М. та Локутова О.А. успішно здали іспит на володіння 

іноземною мовою і отримали сертифікати – Рівень В2. 

– НПП приймають участь у міжнародних програмах Агентства США 

з міжнародного розвитку (USAID), семінарах FAO, в Днях поля, що 

проводить АДНЦ (аграрний демонстраційний та навчальний центр) 

Німеччини тощо.  

Проведення міжнародних зустрічей  

Організували і провели: 
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– Міжнародний День туризму в НУБіП України, 27 вересня 2018 р. за 

участю товариства дружби «Україна – КНДР»,  консульств Болівії  та 

Венесуели в Україні. 

– 28 березня 2018 р. успішно провели черговий on-line зв'язок із 

Державним університетом штату  Небраска, США, директором  Центру  

е-Екстеншн США  –  професором Даном Коттоном  в плані співробітництва 

щодо поширення інновацій на базі е-Дорада НУБіП України. 

Як показали ці і інші заходи, ми можемо успішно розвивати 

міжнародні стосунки через практики, обмінюючись викладачами і 

студентами, організуючі навчання он-лайн  для отримання в подальшому 

подвійних дипломів. 
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13. ПЛАН ДІЯЛЬНОСТІ ННІ ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ 

ВІДПОВІДНО ДО ПРОГРАМИ РОЗВИТКУ НУБІП УКРАЇНИ 
″ГОЛОСІЇВСЬКА ІНІЦІАТИВА 2020″ НА 2019 РІК 

 
1. Активізація та диверсифікація міжнародної діяльності     

 

Міжнародна діяльність ННІ післядипломної освіти  спрямовується на 

подальший розвиток зовнішніх зв’язків та розширення контактів із 

закордонними колегами. Основні напрями міжнародної діяльності: 

- популяризація університету за кордоном через збільшення обсягів 

англомовної он-лайн та друкованої інформації (продовжувати інформаційне 

наповнення англомовного сайту ННІ ПО); 

- продовжувати розвивати програму отримання подвійних дипломів 

за спеціальністю «Менеджмент» (навчально-освітня програма «Управління 

інноваційною діяльністю» у Доброва-Гурнічій вищій школі управління 

(Польща) та організовувати навчання on-line для її поширення; 

- розширити бази практичного навчання за кордоном та міжнародних 

стажувань для викладачів, а також для бакалаврів і магістрів; 

- брати участь у грантових програмах; 

- забезпечити участь науковців у міжнародних семінарах; 

- організувати і проводити міжнародні зустрічі з представниками 

провідних компаній з консалтингу та туризму. 

 

2. Підвищення рівня якості навчання, розширення можливості 

доступу до освітянських послуг 

 

У 2019 році інститут повинен забезпечити виконання державного 

замовлення з підвищення кваліфікації 2800 осіб, з них керівних працівників і 

спеціалістів агропромислової і природоохоронної галузей 1786 осіб, 

педагогічних і науково-педагогічних працівників навчальних закладів 954 

особи, фахівців сільськогосподарських дорадчих служб 50. 
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Крім того необхідно організувати проведення підвищення кваліфікації 

на комерційній основі не менше шестиста осіб за акредитованими в 

університеті напрямам і спеціальностями. Шляхом індивідуального 

стажування на кафедрах підвищити професійний рівень п'ятиста  фахівців,  

науково-педагогічних працівників за кошти  фізичних і юридичних осіб. 

Планується розширювати можливості здійснення комерційних проектів 

підвищення кваліфікації фахівців і спеціалістів спільно з громадськими 

організаціями, комерційними структурами, вузами, які не включені у 

держзамовлення. 

На базі міжкафедральної лабораторії з дистанційного навчання 

продовжувати працювати в онлайн (дистанційно) з університетами, коледжами, 

технікумами, що значно підвищить ефективність післядипломного навчання. 

Одним із головних напрямків навчальної роботи є забезпечення набору 

студентів і слухачів на програми підготовки і перепідготовки освітніх 

ступенів «Бакалавр», «Магістр» зокрема на спеціальність «Публічне 

управління та адміністрування», «Туризм», «Готельно-ресторанна справа», 

«Агрономія», «Землевпорядкування і кадастр», «Лісове господарство», 

«Садово-паркове господарство» тощо. Орієнтована чисельність набору 

повинна сягнути 300 осіб. 

 Для цього необхідно підготувати і направити в Міністерство освіти і 

науки України справи щодо збільшення ліцензії на спеціальності «Публічне 

управління та адміністрування», «Туризм». Проліцензувати  нові 

спеціальності  «Готельно-ресторання справа» і «Публічне управління та 

адміністрування » ОС «Бакалавр». 

Проакредитувати навчально-освітню програму «Управління 

інноваційною діяльністю» за спеціальністю «Менеджмент». 

В рамках «Голосіївської ініціативи -2020» планується круглорічно 

здійснювати профорієнтаційну роботу  на факультетах та в ННІ Київського 

територіального центру НУБіП України, в інших навчальних закладах, 

державних установах, органах місцевого самоврядування. 



87 

 

У 2019 році планується здійснення належного методичного 

супроводження навчального процесу усіх категорій студентів і слухачів ННІ 

післядипломної освіти. 

Зокрема:  

– забезпечення всіх дисциплін, які викладаються на кафедрах, 

належним методичним забезпеченням – посібниками, методичними 

вказівками для практичних занять і самостійної роботи студентів; 

– вдосконалення матеріалів, викладенних на платформу Modle, 

використання їх у викладацькій роботі ; 

– оптимізація навчально-тематичних програм для слухачів курсів 

підвищення кваліфікації; 

– залучення до викладання на курсах керівників і спеціалістів  

агрохолдингів,  фермерських господарств,  кооперативів тощо; 

– запровадження  елементів дистанційного навчання у навчальний 

процес. 

– підвищити ефективність заходів щодо забезпечення належного 

контролю якості надання освітніх послуг, а саме: 

- анкетування студентів щодо якості надання освітніх послуг; 

- взаємовідвідування занять; 

- проведення відкритих занять НПП кафедр; 

- наповнення електронного освітнього середовища електронними 

навчальними курсами та навчально-методичним забезпеченням дисциплін; 
 

- продовжити практику обов’язкової участі студентів магістратури 

освітньо-наукової програми підготовки у виконанні наукових тем 

випускових кафедр, виступах на конференціях, семінарах, постерних 

презентаціях, публікаціях результатів досліджень та підготовці авторефератів 

магістерських робіт; 

- реалізація сучасних інформаційних технологій у діяльності 

наукової бібліотеки. Наповнення інституційного репозитарію. 
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3. Студентське самоврядування та виховна робота, інтелектуальний 

та особистий розвиток молоді. 

 

Основним завданням з виховання студентської молоді у 2018 році 

вважати формування  патріотично налаштованих громадян з високими 

моральними цінностями, бажанням працювати задля розвитку держави. 

З цією метою : 

– буде пожвавлено роль студентського  самоврядування  в інституті 

щодо активізації студентів в громадському житті університету , їхньої участі 

у заходах культурного,  спортивного спрямування; 

– дирекція спрямовуватиме свою роботу на стимулювання кращих 

студентів, які займатимуть провідні місця в загальноуніверситетських 

спортивних, просвітницьких профорієнтаційних та інших заходах; 

– буде покращено підхід щодо формування складу наставників, 

академічних груп, постійного моніторингу морального клімату серед 

студентства тощо. 

 

4. Розвиток наукової та інноваційної діяльності 

 

Враховуючи те, що єдність розвитку освіти, науки і практики є 

визначальним чинником реформування університетського життя, дирекція 

ННІ спільно з колективами кафедр здійснюватиме наукові дослідження в 

сфері раціоналізації форм  господарювання на селі, вдосконалення системи 

самоврядування, активізації консалтингової та дорадницької діяльності. 

Перед науково-педагогічнии працівниками стоїть завдання публікації 

статей з індексом цитування за даними авторитетних наукометричних баз 

данних,  залучення додаткових коштів до спеціального фонду університету за 

результатами наукової діяльності. 
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В цілому по інституту буде забезпечено надходження коштів до 

спецфонду університету в сумі 7,0 млн.грн., що становитиме 1,2 грн. на 

одержану бюджетну. 

Буде підготовлено два конкурсних  проекти науково-дослідних робіт, 

які виконуватимуться за рахунок коштів держбюджету, з врахуванням 

досвіду провідних вітчизняних та іноземних університетів дослідницького 

типу. Для навчання в аспірантурі  буде запрошено двох цьогорічних 

випускників.  

 

5. Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення соціального 

благополуччя співробітників і студентів 

 

У 2019 році запрацює лабораторія публічного управління  та 

адміністрування.  Для цього буде встановлено  дванадцять компютерів.  

У лабораторії аграрного консалтингу і туризму буде встановлено 

автоматизовані програми: Fiolelio, Amodens, Trevel Hub, Best CookFest. 

За рахунок благодійних коштів буде відремонтовано 8 кімнат для 

проживання студентів-першокурсників, приміщення кухні, місця загального 

користування з встановленням душових кабін, закупкою меблів тощо. 

Планується реконструкція навчально-виробничого комплексу та 

створення навчально-тренінгових лабораторій з технології та організації 

ресторанної справи. Загальний обсяг фінансування – 3 млн. грн. за рахунок 

спецкоштів інституту. 

Постійно під контролем адміністрації залишається програма 

енергозбереження. У всіх кабінетах та аудиторіях буде проведено заміну 

електроламп на енергоощадні. 
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6. Організаційні заходи і морально-етичні цінності та суспільні 

орієнтири колективу 

 

З метою підвищення у працівників інституту почуття патріотизму, 

дирекція впродовж року  проводитиме зустрічі колективу із ветеранами АТО, 

відомими громадськими діячами тощо.  Прийматимемо активну участь у Дні 

університету. 

Дирекція рекомендуватиме  відзначення кращих працівників інституту 

університетськими нагородами. 

Буде розпочато формування единої електронної бази данних про 

випускників інституту. Завідувачі кафедр сприятимуть поновленню всіх 

стендів. 

 

7.Демократизація управління, розвиток самоврядування 

 

Впродовж року дирекція добиватиметься активізації ролі кожного 

працівника інституту у суспільному житті університету, пожвавлення роботи  

профспілкової організації, регулярної звітності керівників структурних 

підрозділів інституту перед своїм колективом, оптимізації складу кафедр 

шляхом залучення молодих, перспективних докторів наук, професорів. На 

протязі  2018 року буде запрошено для роботи на кафедрах не менше трьох 

професорів віком до 50 років. 

 

8.Забезпечення фінансової стійкості 

 

У 2019 році буде залучено до спецфонду університету 7 млн. грн. З них 

– 5,4 млн. – від надання  освітніх послуг з підготовки бакалаврів, магістрів, 

900 тис. грн. – за стажування керівників, спеціалістів, НПП  на кафедрах 

університету та підвищенняч кваліфікації, 700 тис. грн.  – за видачу 
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посвідчень і прийом екзаменів на предмет вільного володіння державною 

мовою державними службовцями України. 

Дирекція інституту працюватиме над залученням благодійних коштів. 

 

9.Заходи для підтвердження статусу дослідницького університету 

 

Інтенсифікувати публікації вчених інституту у фахових виданнях, які 

входять до науковометричних баз данних (не менше 5-ти публікацій за рік). 

Добитися забезпечення інтернет-покриття гуртожитку №9  та вільного 

доступу студентів до інформаційних ресурсів у навчальному процесі. 

 

10.Участь університету в реалізації державних завдань у галузі апк, 

освіти і науки та програм розвитку галузей економіки 

 

У складі університетських комісій НПП кафедр приймати активну 

участь в розробці державних програм  розвитку вітчизняної освіти, галузей 

еономіки України тощо. 
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Додаток 1 
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Додаток 2 
Потоки з підвищення  кваліфікації в ННІ післядипломної освіти НУБіП України  на 2018 рік відповідно  

до плану-графіка підвищення кваліфікації керівних працівників і спеціалістів агропромислового  
комплексу України, затвердженого ректором НУБіП України  від 27.12.2017 р. 

 
№ 
п/п 

Назва потоку Термін 
проведення 

Кількість 
слухачів 

План Факт 
1 2 3 4 5 

1.  Управління Держпродспоживслужби в районі 
Спеціалісти відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії 

05.02-16.02 69 65 

2.  ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні, 
обласні державні лабораторії ветеринарної медицини 
Завідувачі вірусологічними відділами 
Головні, провідні фахівці, лікарі в/м-вірусологи 

05.02-16.02  
 
2 

15 

 
 

16 

3.  Керівники і фахівці ДП «Державний центр сертифікації і експертизи 
сільськогосподарської продукції» та його філій 

12.02-23.02 100 66 

4.  Педагогічні працівники технікумів і коледжів Вінницької області (на базі Технологічно-
промислового коледжу Вінницького НАУ) 

12.02-23.02 99 166 

5.  Педагогічні працівники технікумів і коледжів Рівненської області (на базі ВСП 
“Рівненський коледж НУБіП України”) 

19.02-02.03 170 193 

6.  Міські управління  Головного Управління Держпродспожив-служби в області  
Начальник управління, заступник начальника 
Спеціалісти-лікарі в/м відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії 

19.02-02.03  
 

19 
33 

 
 

35 

7.  Міжрайонні управління  Головного Управління Держпродспоживслужби в області 
Начальник управління, заступники, начальники відділу 
Спеціалісти - лікарі в/м відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії 

 11 
 

32 

41 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 

8.  Створення електронних навчальних курсів та методика їх використання у навчальному 
процесі (виїзні заняття) (Одеській ДАУ) 

12.03-23.03 50 56 

9.  Працівники Державного агентства рибного господарства України та його територіальних 
органів 

12.03-23.03 50 50 

10.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, які викладають 
дисципліни з садівництва 

12.03-17.03 20 пізніш
е 

11.  Управління Держпродспоживслужби в районі 
спеціалісти  відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії 

12.03-23.03 69 55 

12.  ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні, 
обласні державні лабораторії ветеринарної медицини 
Завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м-
токсикологи з атомно-адсорбційної спектрометрії 
Завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- 
токсикологи з газової хроматографії 

12.03-23.03  
4 
 
 
7 

 
5 
 
 
8 

 Завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- токсико-
логи з рідинної хроматографії 
завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- мікологи 
з мікологічних досліджень 

 8 
 
 
6 

6 
 
 
6 

13.  Педагогічні працівники технікумів і коледжів Полтавської області (на базі Хорольського 
коледжу) 

19.03-30.03 120 131 

14.  Декани аграрних вищих навчальних закладів 26.03-30.03 50 100 
15.  Управління Держпродспоживслужби в районі 

спеціалісти  відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії 
26.03-06.04  

22 
 

25 
16.  Міжрайонні, районні, міські державні лабораторії ветеринарної медицини 

Лікарі ветеринарної медицини токсикологи (біохіміки) 
26.03-06.04  

27 
 
8 

17.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної медицини 

26.03-06.04  
25 

 
25 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 

18.  Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті 
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини пунктів 

26.03-06.04  
 

23 

 
 

21 
19.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, які викладають 

дисципліни з технологія виробництва продукції тваринництва 
02.04-07.04 20 – 

20.  Головне управління Держпродспоживслужби в області 
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії 
начальник відділу (заступник) організації протиепізоотичної роботи 
спеціалісти – лікарі ветеринарної медицини відділу організації протиепізоотичної роботи 

16.04-27.04  
10 
 

18 

27 

21.  Міжрайонні, районні, міські державні лабораторії ветеринарної медицини 
Лікарі ветеринарної медицини токсикологи (біохіміки) 

16.04-27.04  
26 

14 

22.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної медицини 

16.04-27.04  
20 

20 

23.  Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті 
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини пунктів 

16.04-27.04  
 

24 

26 

24.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, які викладають 
ветеринарні дисципліни  

16.04.-21.04 20 – 

25.  Спеціалісти відділів прогнозування, фітосанітарної діагностики та аналізу ризиків  16.04 - 27.04 32 31 
26.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, які викладають 

дисципліни з землеробства 
23.04.-27.04 20 – 

27.  Бібліотечні працівники сільськогосподарських бібліотек 07.05-18.05 50 48 
28.  Фахівці ДП «Державний центр сертифікації і експертизи сільськогосподарської 

продукції» та його філій 
14.05-25.05  35 

29.  Начальники/ заступники начальників управлінь, відділів 14.05 - 18.05 25 28 
30.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів з хмарних 

технологій 
14.05-25.05 50 50 
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31.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, які викладають 
дисципліни з агрономії 

14.05-19.05 20 – 

32.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, які викладають 
дисципліни з овочівництва 

21.05-26.05 20 – 

33.  Сільськогосподарські дорадники та експерти-дорадники 21.05-01.06 50 52 

34.  Головне управління Держпродспоживслужби в області 
начальники Головного управління 
заступники начальника Головного управління 

29.05-08.06  
6 
5 

32 

35.  Головне управління Держпродспоживслужби в області 
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії 
начальники управління 
начальник відділу (заступники) безпечності харчових продуктів 

  
 
6 
8 

 

36.  Головне управління Держпродспоживслужби в області 
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії 
Начальник відділу державного контролю 
Спеціалісти - лікарі ветеринарної медицини відділу державного контролю 

29.05-08.06  
 
8 

26 

 

37.  ДНДІ з лабораторної діагностики та ветеринарно-санітарної експертизи, регіональні, 
обласні державні лабораторії ветеринарної медицини 
Завідувачі лабораторіями, зав. секторами, головні, провідні фахівці, лікарі в/м- біохіміки 
з фізико-хімічних та біохімічних досліджень 

29.05-08.06  
 
 

17 

 
 
 

14 
38.  Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 

державному кордоні та транспорті 
Начальники та заступники начальників регіональних служб 
Начальники пунктів 

29.05-08.06  
3 
 

22 

24 

39.  Спеціалісти відділів фітосанітарних заходів на митному кордоні  04.06 - 15.06 39 37 
40.  Керівники і фахівці територіальних органів Державної служби України  з питань геодезії, 

картографії та кадастру  
11.06-22.06 100 97 

41.  Керівники і фахівці кадрових служб аграрних вищих навчальних закладів 11.06-15.06 50 56 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 

42.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, які викладають 
дисципліни з селекції рослин 

11.06-16.06 20 – 

43.  Представники місцевих органів виконавчої влади та самоврядування, громадських 
організацій, власників особистих селянських господарств, які надають послуги з 
сільського зеленого туризму (Кіровоградська область) 

11.06-22.06 50 50 

44.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів, які викладають 
дисципліни з рослинництва 

18.06-23.06 20 – 

45.  Головне управління Держпродспоживслужби в області 
Управління безпечності харчових продуктів та ветеринарії 
Спеціалісти - лікарі в/м відділу безпечності харчових продуктів 

03.09-14.09  
 

26 

19 

46.  Управління Держпродспоживслужби в районі 
Начальники управління 
Начальник відділу (заступники) безпечності харчових  продуктів та ветеринарії 

  
25 
25 

51 

47.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної медицини 

03.09-14.09  
20 

18 

48.  Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті 
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини пунктів 

03.09-14.09  
 

23 

23 

49.  Спеціалісти відділів карантину рослин 17.09 - 28.09 38 39 
50.  Управління Держпродспоживслужби в районі 

Начальники управління 
17.09-28.09  

25 
24 

51.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної медицини 

17.09-28.09  
25 

25 

52.  Регіональні служби державного ветеринарно-санітарного контролю та нагляду на 
державному кордоні та транспорті 
головні, провідні лікарі ветеринарної медицини пунктів 

17.09-28.09  
 

24 

23 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 

53.  Керівники і фахівці територіальних органів Державної служби України  з питань геодезії, 
картографії та кадастру 

01.10-12.10 72 57 

54.  Управління Держпродспоживслужби в районі 
Начальники управління 
Начальник відділу (заступники) безпечності харчових  продуктів та ветеринарії 
Спеціалісти  відділу безпечності харчових продуктів та ветеринарії 

01.10-12.10  
28 
23 
15 

84 

55.  Об’єднання ветеринарної медицини в м. Києві 
Уповноважені (офіційні) лікарі ветеринарної медицини 

01.10-12.10  
20 

21 

56.  Науково-педагогічні працівники Одеського державного університету 8.10.-26.10 65 65 
57.  Науково-педагогічні працівники Національного університету біоресурсів і 

природокористування України 
8.10.-26.10  157 

58.  Спеціалісти відділів контролю за обігом засобів захисту рослин 16.10 - 26.10 36 35 
59.  Керівники і фахівці територіальних органів Державної служби України  з питань геодезії, 

картографії та кадастру 
22.10-02.11 80 63 

60.  Фахівці лісової галузі обласних управлінь лісового і мисливського господарства 
Чернігівської області 

16.10-19.10 100 114 

61.  Поглиблене вивчення англійської мови науково-педагогічними працівниками НУБіП України, 
які готуються до здачі іспиту на предмет володіння англійською мовою рівня В2 

29.10.18 р. 
1.03.2019 р 

 30 

62.  Спеціалісти відділів контролю в сфері насінництва та розсадництва 
Спеціалісти відділів визначення посівних якостей насіння і товарних якостей садивного 
матеріалу 

05.11 - 16.11 39 32 

63.  Фахівці лісової галузі обласних управлінь лісового і мисливського господарства 
Київської області 

05.11-09.11 100 26 

64.  Науково-педагогічних та педагогічних працівників аграрних вищих навчальних закладів 
І-IV рівнів акредитації з використання інформаційної системи управління навчальною 
діяльністю студентів факультету 

12.11-16.11  34 
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65.  Працівники Державного агентства рибного господарства України та його територіальних 
органів 

12.11-23.11 75 76 

66.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів з організації 
самостійної роботи на основі технологій Веб 2.0 

16.10-26.10 50 65 

67.  Науково-педагогічні працівники аграрних вищих навчальних закладів з освітньо-
наукових комунікацій та авторських прав 

19.11-30.11 50 - 

 Всього  2800 2800 
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Додаток 3 
Інформація 

про проходження стажування педагогічних, науково-педагогічних працівників та спеціалістів через  
ННІ післядипломної освіти в 2018 р. 

 
№
№ П.І.Б Місце 

роботи 
Термін 

стажування 
Місце стажування 

(ННІ,кафедра) 

Науковий 
керівник 

стажування 
Сума № наказу 

 

1 2 3 4 5 6 7 8 
1. Винокурова Наталія 

Леонідівна 
ветлікар 05.12. 

05.01.2018 
Кафедра епізоотології та 
організації вет. справи  

Сорокіна Н.Г 2200 05.12.17р 
№ 2510”С” 

2. Іванченко Ольга 
Миколаївна 

ветлікар 05.12.-
05.01.2018 

Кафедра епізоотології та 
організації вет. справи 

Сорокіна Н.Г 2200 05.12.17р 
№ 2510”С” 

3. Дяченко Любов 
Анатоліївна 

викладач 13.12.-
12.01.2018 

Кафедра конструювання 
машин і обладнання 

Ловейкін В.С. 
 

 13.12.17р 
№2547 «С»  

4. Мякушко Станіслав 
Анатолійович 

викладач 15.01.-
15.03.2018 

Кафедра біології тварин Митяй І.С. 2200 15.01.18р 
№ 51«С» 

5. Самойленко Людмила 
Веніамінівна 
 

викладач 18.01.-
12.01.2018 

Кафедра аграрного, 
земельного та 
екологічного права 

Дейнега М.А. 2600 18.01.18р 
№ 71«С» 

6. Григорян Лариса 
Володимирівна 

викладач 29.01.-
27.02.2018 
 

Кафедра садівництва 
Кафедра декоративного 
садівництва 

Кондратенко Т.Є. 
Колесниченко О.В. 

 29.01.18р 
№182 «С 

7. Примаченко Єва 
Іллівна 
 

викладач 29.01.-
27.02.2018 
 

Рослинництва 
Декоративного 
садівництва 

Єрмакова Л.М. 
Колесниченко 
О.В. 

 29.01.18р 
№ 182«С 

8. Дяченко Олена 
Анатоліївна 

викладач 29.01.-
27.02.2018 

Захист рослин Доля М.М.  29.01.18р 
№182 «С 
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9 Григорян Крістіна 
Аргенівна 

викладач 29.01.-
27.02.2018 

Іноземної філології і 
перекладу 

Данькевич Л.Д.  29.01.18р 
№ 182«С 

10 Цах Людмила 
Миколаївна 

викладач 29.01.-
27.02.2018 

Фіскальної політики і 
страхування 

Долженко І.І. 
Фурса А.В. 

 29.01.18р 
№ 183«С 

11 Білан Юрій 
Борисович 

викладач 29.01.-
27.02.2018 

Інформаційних систем Швиденко М.З.  29.01.18р 
№ 183«С 

12 Харчишин Олександр 
Володимирович 

ветлікар 01.02.-
02.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 01.02.18р 
№201 «С 

13 Сукачова Аліна 
Святославівна 

ветлікар 01.02.-
02.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 01.02.18р 
№201 «С 

14 Тишковський Сергій 
Валерійович 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 02.02.18р 
№217 «С 

15 Герцун Ірина 
Миколаївну 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 02.02.18р 
№217 «С 

16 Дзюндзю Оксану 
Степанівна 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 02.02.18р 
№217 «С 

17 Макаров Денис  
Борисович 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 02.02.18р 
№ 217«С 

18 Білозерова Ксенія 
Олександрівна 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 02.02.18р 
№ 217«С 

19 Гаєвська Ксенія  
Олегівна 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 02.02.18р 
№ 217«С 

20 Кравченко Дарія  
Олегівна 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 02.02.18р 
№ 217«С 

21 Харитоненко Олександр 
Леонідович 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Палиця Ю.В. 2600 02.02.18р 
№ 217«С 
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22 Терещенко Марія 
Миколаївна 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Палиця Ю.В. 2600 02.02.18р 
№ 217«С 

23 Черепюк  
Олена Анатоліївна 

ветлікар 02.02.-
03.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Палиця Ю.В. 2600 02.02.18р 
№ 217«С 

24 Величко Наталія 
Миколаївна 

Викладач 02.02.-
03.03.2018 

Обліку та оподаткування Калюга Є.В.  02.02.18р 
№ 218«С 

25 Ісаєнко Галина 
Олексіївна 

викладач 02.02.-
03.03.2018 

Обліку та оподаткування Лазаришина І.Д.  02.02.18р 
№218 «С 

26 Чередник Світлана 
Андріївна 

викладач 05.02.-
05.03.2018 

Фізичного виховання Краснов В.П.  05.02.18р 
№ 219«С 

27 Гавриленко Олена 
Сергіївна 

Зав.лаб. 05.02.-
05.03.2018 

Технології мясних,рибних 
та морепродуктів 

Слободянюк Н.М. 2600 05.02.18р 
№ 220«С 

28 Муковоз Вячеслав 
Миколайович 

Нач.від. 05.02.-
05.03.2018 

Технології мясних,рибних 
та морепродуктів 

Слободянюк Н.М. 2600 05.02.18р 
№220 «С 

29 Слюсаренко Людмила 
Олексіївна 

ветлікар 06.02.-
06.03.2018 

Епізоотології та 
орг.вет.справи 

Мельник В.В. 2600 06.02.18р 
№ 258«С 

30 Бадюк Любов 
Анатоліївна 

викладач 06.02.-
06.03.2018 

Економіки підприємства 
ім.Романенка 

Рогач С.М.  06.02.18р 
№259 «С 

31 Добронецька Тетяна 
Броніславівна 

викладач 06.02.-
06.03.2018 

Економіки підприємства 
ім.Романенка 

Рогач С.М.  06.02.18р 
№ 259«С 

32 Роєнко Денис 
Олександрович 
 

викладач 07.02.-
07.03.2018 

Електроприводу, 
електротехнологй 
ім.С.П.Бондаренка 

Голодний І.М.  07.02.18р 
№ 260«С 

33 Рошак Анатолій 
Миколайович 
 

викладач 07.02.-
07.03.2018 

Електроприводу, 
електротехнологй 
ім.С.П.Бондаренка 

Савченко В.В.  07.02.18р 
№260 «С 
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34 Самойленко Петро 
Григорович 
 

викладач 07.02.-
07.03.2018 

Електроприводу, 
електротехнологй 
ім.С.П.Бондаренка 

Синявський О.Ю.  07.02.18р 
№ 260«С 

35 Дурдинець Тетяна 
Михайлівна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Епізоотології та 
орг.вет.справи 

Мельник В.В.  08.02.18р 
№ 264«С 

36 Гуленко Ігор 
Віталійович 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Акушерства, гінекології 
та біотехнології 

Деркач С.С.  08.02.18р 
№ 264«С 

37 Гуленко Маріанна 
Петрівна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Акушерства, гінекології 
та біотехнології 

Деркач С.С.  08.02.18р 
№ 264«С 

38 Кириленко Леся 
Іржіївна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Стегней М.М.  08.02.18р 
№ 264«С 

39 Приходько Марія 
Іванівна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Української та класичних 
мов 

Костриця Н.М.  08.02.18р 
№ 263«С 

40 Фрідріхсон Наталія 
Володимирівна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Комп’ютерних систем і 
мереж 

Касаткін Д.Ю.  08.02.18р 
№263 «С 

41 Печкуров Вадим 
Павлович 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Комп’ютерних систем і 
мереж 

Касаткін Д.Ю.  08.02.18р 
№ 263«С 

42 Вдович Валентина 
Григорівна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Маркетингу та 
міжнародної торгівлі 

Ларін Я.С.  08.02.18р 
№ 263«С 

43 Кошик Вікторія 
Валеріївна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Облік та оподаткування Калюга Є.В.  08.02.18р 
№ 262«С 

44 Талько Тетяна 
Василівна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Облік та оподаткування Лазаришина І.Д.  08.02.18р 
№ 262«С 

45 Литвинець Юлія 
Ігорівна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Облік та оподаткування Калюга Є.В  08.02.18р 
№ 262«С 

46 Тимченко Тетяна 
Петрівна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Облік та оподаткування Лазаришина І.Д.  08.02.18р 
№ 262«С 
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47 Ільченко Наталія 
Володимирівна 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Економічної теорії Талавиря М.П.  08.02.18р 
№261 «С 

48 Рудой Михайло 
Михайлович 

викладач 08.02.-
09.03.2018 

Економічної теорії Талавиря М.П.  08.02.18р 
№ 261«С 

49 Городецький Костянтин 
Вадимович 

Гол.спец. 12.02.-
12.03.2018 

Ветеринарно-санітарна 
експертиза 

Якубчак О.М. 3600 12.02.18р 
№ 295«С 

50 Кузьмінець Оксана 
Миколаївна 

викладач 12.02.-
12.03.2018 

рослинництва Каленська С.М.  12.02.18р 
№ 296С 

51 Погодіна Маргарита 
Олександрівна 

ветлікар 12.02.-
12.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 12.02.18р 
№ 297«С 

52 Бугайова Наталія 
Леонідівна 

ветлікар 12.02.-
12.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 12.02.18р 
№ 297«С 

53 Демчук Наталія 
Вячеславівна 

ветлікар 13.02.-
13.03.2018 

Паразитології та тропічної 
ветеринарії 

Сорока Н.М. 3600 13.02.18р 
№ 305«С 

54 Федоренко Людмила 
Володимирівна 

викладач 13.02.-
13.03.2018 

Облік та оподаткування Ганяйло О.М.  13.02.18р 
№ 306«С 

55 Мазуркевич Галина 
Анатоліївна 

ветлікар 13.02.-
13.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Мазуркевич Т.А. 2600 13.02.18р 
№ 307«С 

56 Баранова Ольга 
Сергіївна 

Викл. 
НУБіП 

12.02.-
12.03.2018 

ТОВ «Еліо Україна»   12.02.18р 
№ 38«в 

57 Авраменко Тарас 
Олегович 

ветлікар 20.02.-
20.03.2018 

Біохімії і фізіології тварин Кладницька Л.В. 2600 20.02.18р 
№ 352«С 

58 Харишин Ірина 
Михайлівна 

ветлікар 20.02.-
20.03.2018 

Біохімії і фізіології тварин Кладницька Л.В. 2600 20.02.18р 
№ 352«С 

59 Карпенко Світлана 
Дмитрівна 

викладач 20.02.-
20.03.2018 

Української та класичної 
мови 

Костриця Н.М.  20.02.18р 
№ 353«С 

 



106 

 

Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

60 Погоріла Світлана 
Григорівна 

викладач 20.02.-
20.03.2018 

Української та класичної 
мови 

Костриця Н.М.  20.02.18р 
№ 353«С 

61 Тимчук Інна 
Миколаївна 

викладач 20.02.-
20.03.2018 

Української та класичної 
мови 

Мазур Н.В.  20.02.18р 
№ 353«С 

62 Рудакова Тетяна 
Миколаївна 

викладач 20.02.-
20.03.2018 

Української та класичної 
мови 

Мазур Н.В.  20.02.18р 
№ 253«С 

63 Римар Наталія 
Юріївна 

викладач 20.02.-
20.03.2018 

Української та класичної 
мови 

Михасюк С.Е.  20.02.18р 
№ 353«С 

64 Будугай Ольга 
Дмитрівна 

викладач 20.02.-
20.03.2018 

Української та класичної 
мови 

Михасюк С.Е.  20.02.18р 
№ 353«С 

65 Тулупова Олена 
Миколаївна 

ветлікар 20.02.-
20.03.2018 

Паразитології та тропічної 
ветеринарії 

Семенко О.В. 2600 20.02.18р 
№ 354«С 

66 Юдіна Анна 
Андріївна 
 

викладач 20.02.-
21.03.2018 

Міжнародного права та 
порівняльного 
правознавства 

Ладиченко В.В.  20.02.18р 
№ 355«С 

67 Ковальчук Володимир 
Володимирович 

викладач 23.02.-
26.03.2018 

будівництва Давиденко О.І.  23.02.18р 
№ 402«С 

68 Мехед Марина 
Анатоліївна 

викладач 23.02.-
26.03.2018 

Транспортних техн.. і 
засобів в АПК 

Овчар П.А.  23.02.18р 
№ 403«С 

69 Пріцак Віта 
Володимирівна 

ветлікар 23.02.-
26.03.2018 

Хірургії і патофізіології 
тварин 

Харкевич Ю.О. 2600 23.02.18р 
№401 «С 

70 Тижбір Орес 
Ярославович 

ветлікар 23.02.-
26.03.2018 

Хірургії і патофізіології 
тварин 

Харкевич Ю.О. 2600 23.02.18р 
№ 401«С 

71 Шевченко Володимир 
Валерійович 

ветлікар 26.02.-
27.03.2018 

Хірургії і патофізіології 
тварин 

Куліда М.А. 2600 26.02.18р 
№ 412«С 

72 Шинкаренко Євгеній 
Вікторович 

ветлікар 26.02.-
29.03.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В. 2600 26.02.18р 
№ 413«С 
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73 Степаненко Тетяна 
Олександрівна 

ветлікар 26.02.-
29.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В 2600 26.02.18р 
№ 413«С 

74 Семенець Андрій 
Миколайович 

ветлікар 26.02.-
29.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В 2600 26.02.18р 
№ 413«С 

75 Найденко Маргарита 
Олександрівна 

ветлікар 26.02.-
29.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В 2600 26.02.18р 
№ 413«С 

76 Мірошкіна Олена 
Вячеславівна 

ветлікар 26.02.-
29.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В 2600 26.02.18р 
№ 413«С 

77 Глушко Юлія 
Геннадіївна 

ветлікар 26.02.-
29.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В 2600 26.02.18р 
№ 413«С 

78 Артеменко Тетяна 
Віталіївна 

ветлікар 26.02.-
29.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В 2600 26.02.18р 
№ 413«С 

79 Кнап Надія 
Василівна 

викладач 27.02.-
28.03.2018 

Рослинництва Каленська С.М.  27.02.18р 
№ 431«С 

80 Бігуняк Соломія 
Ярославівна 

ветлікар 28.02.-
30.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Сердюков Я.К. 2600 28.02.18р. 
№433 «С 

81 Мусієнко Ірина 
Олександрівна 

ветлікар 28.02.-
30.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Сердюков Я.К. 2600 28.02.18р 
№433 «С 

82 Марцинчик Вікторія 
Юріївна 

ветлікар 28.02.-
30.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Сердюков Я.К. 2600 28.02.18р 
№ 433«С 

83 Черченко Віталій 
Йосипович 

ветлікар 28.02.-
30.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Сердюков Я.К. 2600 28.02.18р 
№ 433«С 

84 Черепанська Катерина 
Олександрівна 

ветлікар 28.02.-
30.03.2018 

Анатомії,гістології і 
патоморфології тварин 

Сердюков Я.К. 2600 28.02.18р 
№ 433«С 

85 Давиденко Надія 
Миколаївна 

Викл. 01.03.-
31.03.2018 

ТОВ «Агробудівельний 
альянс «АСТРА» 

  01.03.18р 
№ 437«С 
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86 Скрипник 
Галина Олексіївна 

Викл. 01.03.-
31.03.2018 

ТОВ «Агробудівельний 
альянс «АСТРА» 

  01.03.18р 
№437 «С 

87 Семивол 
Сергій Миколайович 

ветлікар 02.03.-
31.03.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 01.03.18р 
№460 «С 

88 Снєжнєвский Олександр 
Олександрович 

ветлікар 02.03.-
31.03.2018 

Хірургії і патофізіології 
тварин 

Куліда М.А. 2600 02.03.18р 
№ 461«С 

89 Бородіна Тетяна 
Анатоліївна 

ветлікар 12.03.-
13.04.2018 

Біохімії і фізіології тварин Кладницька Л.В. 2600 12.03.18р 
№ 480«С 

90 Коренківська Оксана 
Павлівна 

ветлікар 12.03.-
13.04.2018 

Біохімії і фізіології тварин Кладницька Л.В. 2600 12.03.18р 
№ 480«С 

91 Мазур Анна 
Вікторівна 

ветлікар 12.03.-
13.04.2018 

Біохімії і фізіології тварин Кладницька Л.В. 2600 12.03.18р 
№ 480«С 

92 Попел Леонід 
Валентинович 

ветлікар 12.03.-
13.04.2018 

Біохімії і фізіології тварин Кладницька Л.В. 2600 12.03.18р 
№ 480«С 

93 Дунас Оксана 
Ігорівна 
 

ветлікар 14.03.-
13.04.2018 

Міжнародного права та 
порівняльного 
правознавства 

Ладиченко В.В.  14.03.18р 
№ 499«С 

94 Літвінова Тетяна 
Леонідівна 

ветлікар 19.03.-
19.04.2018 

Мікробіології, вірусології Мазур Т.В. 3600 19.03.18р 
№ 531«С 

95 Іналієва Віола 
Валеріїївна 

ветлікар 20.03.-
20.04.2018 

Епізоотології та 
вет.справи 

Мартинюк О.Г. 2600 20.03.18р 
№ 533« 

96 Кучеренко Марина 
Юріївна 

ветлікар 20.03.-
20.04.2018 

Епізоотології та 
вет.справи 

Мартинюк О.Г. 2600 20.03.18р 
№ 533«С 

97 Ромадан Олександр 
Анатолійович 

ветлікар 20.03.-
20.04.2018 

Епізоотології та 
вет.справи 

Мартинюк О.Г. 2600 20.03.18р 
№ 533«С 

98 Васецька Олександра 
Анатоліївна 

ветлікар 23.03.-
21.04.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В. 2600 23.03.18р 
№ 564«С 
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99 Гребіник Роман 
Назарович 

ветлікар 23.03.-
21.04.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В. 2600 23.03.18р 
№ 564«С 

100 Нагорний Іван 
Миколайович 

ветлікар 23.03.-
21.04.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В. 2600 23.03.18р 
№ 564«С 

101 Чайка Олександр 
Володимирович 

ветлікар 23.03.-
21.04.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В. 2600 23.03.18р 
№ 564« 

102 Шундік Вікторія 
Володимирівна 

ветлікар 23.03.-
21.04.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова В.В. 2600 23.03.18р 
№ 564«С 

103 Балук Євгеній 
Сергійович 

ветлікар 23.03.-.04.2018 Біохімії і фізіології тварин Криворучко Д.І. 2600 23.03.18р 
№695 «С 

104 Широков Михайло 
Михайлович 

ветлікар 23.03.-.04.2018 Біохімії і фізіології тварин Журенко О.В. 2600 23.03.18р 
№695 «С 

105 Романенко Микола 
Петрович 

ветлікар 27.03.-
25.04.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології тварин 

Омелянеко М.М. 2600 
 

27.03.18р 
№573 «С 

106 Лакида Юрій 
Петрович 

НУБіП 02.04.-
03.05.2018 

ТОВ «Еліо Україна»   02.04.18р 
№ 107 в« 

107 Дорощук Віктор 
Олександрович 

НУБіП 02.04.-
01.05.2018 

«Центр сучасної 
ветмедицини» 

  02.04.18р 
№ 108в 

108 Климчук Вадим 
Васильович 

НУБіП 02.04.-
01.05.2018 

«Центр сучасної 
ветмедицини 

  02.04.18р 
№ 108в 

109 Міластна Анастасія 
Григорівна 

НУБіП 02.04.-
01.05.2018 

«Центр сучасної 
ветмедицини 

  02.04.18р 
№ 108в 

110 Симоненко Олена 
Іванівна 

НУБіП 10.04.-
10.05.2018 

Державна служба 
статистики України 

  10.04.18р 
№124в 

111 Чухліб Алла 
Василівна 

НУБіП 10.04.-
10.05.2018 

Державна служба 
статистики України 

  10.04.18р 
№124в 
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112 Шиш Анатолій 
Миколайович 

НУБіП 10.04.-
10.05.2018 

Державна служба 
статистики України 

  10.04.18р 
№124в 

113 Корейба Людмила 
Володимирівна 

викладач 13.04.-
15.05.2018 

Терапії і клінічної 
діагностики 

Якимчук О.М. 2600 13.04.18р 
№671С 

114 Мачуський Олександр 
Вікторович 

ветлікар 18.04.-
19.05.2018 

Терапії і клінічної 
діагностики 

Грушанська Н.Г. 2600 18.04.18р 
№702С 

115 Панкратова Любов 
Леонтіївна 

НУБіП 19.04.-
19.05.2018 

Аграрна біржа   19.04.18р 
№151в 

116 Миронюк Юрій 
Лук'янович 

ветлікар 19.04.-
19.05.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 19.04.18р 
№705С 

117 Балан Олександр 
Дмитрович 

НУБіП 20.04.-
20.05.2018 

Монастирищенська ПрАТ 
«Райз-Максимко» 

  20.04.18р 
№155в 

118 Артюх Ганна 
Павлівна 

ветлікар 26.04.-
25.05.2018 

Фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 25.04.18р 
№745С 

119 Сулейманова Куляй 
Уразгалієвна 

ветлікар 25.04.-
25.05.2018 

Паразитології та тропічної 
ветеринарії 

Сорока Н.М. 3600 26.04.18р 
№746С 

120 Кулакова Любов 
Степанівна 

ветлікар 26.04.-
25.05.2018 

Паразитології та тропічної 
ветеринарії 

Костюк В.К. 3600 26.04.18р 
№746С 

121 Гуренко Тамара 
Олексіївна 

викладач 27.04.-
29.05.2018 

ННЦ «Інститут аграної 
економіки» 

  27.04.18р 
№164в 

122 Могильний Олексій 
Миколайович 

викладач 27.04.-
29.05.2018 

Кафедра глобальної 
економіки 

Вдовенко Н.М. 
д.е.н. 

3600 27.04.18р 
№770С 

123 Потопальська Наталія 
Володимирівна 

викладач 03.05.-
04.06.2018 

Кафедра економіки 
підприємства 

Рогач С.М.  04.05.18р 
№769С 

124 Шевченко Ганна 
Валентинівна 

ветлікар 07.05.-
06.06.2018 

Кафедра епізоотології та 
орг. вет. справи 

Мартинюк О.Г. 2600 07.05.18р 
№800С 
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125 Геля Володимир 
Олександрович 

ветлікар 07.05.-
06.06.2018 

Біохімії і фізіології тварин Деркач Є.А. 2600 07.05.18р 
№601С 

126 Волосевич Леокадія 
Домініківна 

ветлікар 07.05.-
06.06.2018 

Біохімії і фізіології тварин Деркач Є.А. 2600 07.05.18р 
№801С 

127 Павловський Ігор 
Сергійович 

ветлікар 07.05.-
06.06.2018 

Біохімії і фізіології тварин Томчук В.А. 3600 07.05.18р 
№801С 

128 Куріс Юрій 
Володимирович 

викладач 07.05.-
06.11.2018 

Охорони праці та 
інженерії середовища 

Войналович О.В.  07.05.18р 
№799С 

129 Іваненко Людмила 
Петрівна 

викладач 10.05.-
08.06.2018 

Англійської філології Данькевич Л.Р.  10.05.18р 
№836С 

130 Хомич Олександр 
Петрович 

ветлікар 10.05.-
09.06.2018 

Хірургії і патофізіології 
тварин 

Харкевич Ю.А. 2600 10.05.18р 
№835С 

131 Леошек Ольга 
Михайлівна 

ветлікар 10.05.-
09.06.2018 

Хірургії і патофізіології 
тварин 

Ткаченко В.В. 2600 10.05.18р 
№835С 

132 Савенок Лада 
Єуменівна 

ветлікар 10.05.-
09.06.2018 

Хірургії і патофізіології 
тварин 

Ткаченко В.В. 2600 10.05.18р 
№835С 

133 Федоров Тарас 
Віталійович 

ветлікар 10.05.-
09.06.2018 

Хірургії і патофізіології 
тварин 

Ткаченко В.В. 2600 10.05.18р 
№835С 

134 Шейко Надія 
Володимирівна 

викладач 11.05.-
11.06.2018 

С.-г. машин та 
системотехніки 

Гуменюк Ю.О.  11.05.18р 
№853С 

135 Морозюк Наталія 
Володимирівна 

викладач 14.05.-
15.06.2018 

Асоціація сільських, 
селищних рад 

Ключник Н.Л.  14.05.18р 
№181в 

136 Лисенко Анатолій 
Миколайович 

ветлікар 17.05.-
18.06.2018 

Паразитології та тропічної 
ветеринарії 

Сорока Н.М. 3600 17.05.18р 
№888С 

137 Граков Віталій 
Віталійович 

ветлікар 18.05.-
19.06.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Омеляненко М.М. 2600 18.05.18р 
№897С 
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138 Шайдюк Михайло 
Володимирович 

ветлікар 18.05.-
19.06.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Омеляненко М.М. 2600 18.05.18р 
№897С 

139 Вознюк Леся 
Валеріївна 

ветлікар 18.05.-
19.06.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Лісова В.В. 2600 18.05.18р 
№897С 

140 Мазур Наталія 
Вікторівна 

ветлікар 18.05.-
19.06.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Лісова В.В 2600 18.05.18р 
№897С 

141 Матвійчук Валерія 
Ігорівна 

ветлікар 18.05.-
19.06.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Лісова В.В 2600 18.05.18р 
№897С 

142 Теплюк Євгеній 
Іванович 

ветлікар 18.05.-
19.06.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Лісова В.В 2600 18.05.18р 
№897С 

143 Репецький Роман 
Миколайович 

ветлікар 18.05.-
19.06.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Лісова В.В 2600 18.05.18р 
№897С 

144 Семенко Олена 
Валентинівна 

ветлікар 18.05.-
19.06.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Лісова В.В 2600 18.05.18р 
№897С 

145 Гаркуша Ілля 
Євгенович 

ветлікар 1.06.-
30.06.2018 

Мікробіології, вірусології 
та біотехнології 

Мазур Т.В. 3600 1.06.18р 
№972С 

146 Монько Максим 
Анатолійович 

ветлікар 5.06.-
05.07.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Лісова В.В 2600 5.06.18р 
№1038С 

147 Пилипчук В'ячеслав 
Євгенович 

ветлікар 5.06.-
05.07.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Лісова В.В 2600 5.06.18р 
№1038С 

148 Чучко Анна 
Олегівна 

ветлікар 5.06.-
05.07.2018 

Анатомії, гістології і 
патоморфології 

Лісова В.В 2600 5.06.18р 
№1038С 

149 Тонха Оксана 
Леонідівна 

викладач 6.06.-
06.07.2018 

Київський політехнічний 
інститут 

  6.06.18р 
№218в 

150 Лаврик Руслан 
Володимирович 

викладач 6.06.-
06.07.2018 

Київський політехнічний 
інститут 

  6.06.18р 
№218в 
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151 Галімова Валентина 
Михайлівна 

викладач 6.06.-
06.07.2018 

Київський політехнічний 
інститут 

  6.06.18р 
№218в 

152 Панчук Тамара 
Костянтинівна 

викладач 6.06.-
06.07.2018 

Київський політехнічний 
інститут 

  6.06.18р 
№218в 

153 Кравченко Ольга 
Олександрівна 

викладач 6.06.-
06.07.2018 

Київський політехнічний 
інститут 

  6.06.18р 
№218в 

154 Чурілов Андрій 
Михайлович 

викладач 6.06.-
06.07.2018 

Київський політехнічний 
інститут 

  6.06.18р 
№218в 

155 Анусевич Ольга 
Сергіївна 

викладач 8.06.-
07.07.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Харкевич Ю.А. 2600 8.06.18р 
№1119С 

156 Каптенар Віталій 
Олександрович 

викладач 8.06.-
07.07.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Харкевич Ю.А. 2600 8.06.18р 
№1119С 

157 Мотика Андрій 
Степанович 

викладач 8.06.-
07.07.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Харкевич Ю.А. 2600 8.06.18р 
№1119С 

158 Войтюк Максим 
Вікторович 

викладач 8.06.-
07.07.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Ткаченко С.М. 2600 8.06.18р 
№1119С 

159 Євграфов Гліб 
Олександрович 

викладач 8.06.-
07.07.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Ткаченко С.М. 2600 8.06.18р 
№1119С 

160 Каленіченко Тетяна 
Леонідівна 

ветлікар 14.06.-
14.07.2018 

Кафедра 
ветсанекспертизи 

Якубчак О.М.  14.06.18р 
№1155С 

161 Примаченко Петро 
Петрович 

майстер 14.06.-
14.07.2018 

Кафедра надійності 
техніки 

Попик П.С.  14.06.18р 
№1154С 

162 Перевозник Сергій 
Олександрович 

майстер 14.06.-
14.07.2018 

Кафедра надійності 
техніки 

Попик П.С.  14.06.18р 
№1154С 

163 Юрченко Валентин 
Васильович 

майстер 14.06.-
14.07.2018 

Кафедра надійності 
техніки 

Попик П.С.  14.06.18р 
№1154С 
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164 Лобанов Володимир 
Володимирович 

майстер 14.06.-
14.07.2018 

Кафедра надійності 
техніки 

Новицький А.В.  14.06.18р 
№1154С 

165 Богданець Володимир 
Станіславович 

майстер 14.06.-
14.07.2018 

Кафедра надійності 
техніки 

Новицький А.В.  14.06.18р 
№1154С 

166 Лисенко Марина 
Валеріївна 

ветлікар 19.06.-
19.07.2018 

Кафедра паразитології та 
троп.ветеринарії 

Сорока Н.М. 3600 19.06.18р 
№1215С 

167 Протосавіцька Людмила 
Степанівна 

Викладач 
НУБіП 

21.06.-
20.07.2018 

НПУ 
ім..М.П.Драгоманова 

  21.06.18р 
№247в 

168 Березовська Людмила 
Олексіївна 

Викладач 
НУБіП 

02.07.-
03.08.2018 

ТОВ «Кобра-Схід»   02.07.18р 
№261в 

169 Кириченко Анастасія 
Володимирівна 

НУБіП 02.07.-
03.08.2018 

ТОВ «Кобра-Схід»   02.07.18р 
№261в 

170 Лемішко Олена 
Олександрівна 

НУБіП 02.07.-
03.08.2018 

ТОВ «Кобра-Схід»   02.07.18р 
№261в 

171 Нагорний Віталій 
Володимирович 

НУБіП 02.07.-
31.07.2018 

ТДВ «Узинський 
цукровий комбінат» 

  02.07.18р 
№262в 

172 Вдовенко Наталія 
Михайлівна 

НУБіП 04.07.-
02.08.2018 

«Укррибгосп»   04.07.18р 
№265в 

173 Коваленко Лариса 
Вікторівна 

НУБіП 18.07.-
18.08.2018 

ТОВ «Леляківське»   18.07.18р 
№275в 

174 Діброва Лариса 
Василівна 

НУБіП 18.07.-
19.07.2018 

BAU WA   18.07.18р 
№274в 

175 Малахова Юлія 
Ігорівна 

ветлікар 28.08.-
28.09.2018 

Кафедра анатомії, 
гістології і пат. тварин 

Лісова В.В. 2600 28.08.18р 
№1491С 

176 Корженівська Наталія 
Вікторівна 

ветлікар 28.08.-
28.09.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 28.08.18р 
№1492С 
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177 Бирька Наталя 
Миколаївна 

ветлікар 29.08.-
29.09.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології тварин 

Харкевич Ю.А. 2600 29.08.18р 
№1512С 

178 Єлісєєнко Дар'я 
Миколаївна 

ветлікар 29.08.-
29.09.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології тварин 

Харкевич Ю.А. 2600 29.08.18р 
№1512С 

179 Чухно Віталій 
Сергійович 

ветлікар 29.08.-
29.09.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології тварин 

Ткаченко В.В. 2600 29.08.18р 
№1512С 

180 Четверик Олена 
Вікторівна 

НУБіП 03.09.-
2.10.2018 

ТДВ «Узинський 
цукровий комбінат» 

  03.09.18р 
№304в 

181 Аврамчук Лідія 
Андріївна 

НУБіП 05.09.-
5.10.2018 

Економічний дискусійний 
клуб 

  05.09.18р 
№307в 

182 Кошеленко Віта 
Віталіївна 

ветлікар 05.09.-
5.10.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології тварин 

Харкевич Ю.А. 2600 05.09.18р 
№1599С 

183 Осиновська Наталія 
Юріївна 

ветлікар 05.09.-
5.10.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології тварин 

Харкевич Ю.А. 2600 05.09.18р 
№1599С 

184 Ступарь Ілона 
Ігорівна 

ветлікар 07.09.-
8.10.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології тварин 

Малюк М.О. 3600 07.09.18р 
№1631С 

185 Ємел'яненко Анатолій 
Михайлович 

ветлікар 10.09.-
10.10.2018 

Кафедра паразитології та 
тропічної ветеринарії 

Сорока Н.М. 3600 10.09.18р 
№1630С 

186 Баликін Володимир 
Альбертович 

ветлікар 12.09.-
12.10.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології тварин 

Куліда М.А. 2600 12.09.18р 
№1658С 

187 Околот-Радомський 
В'ячеслав Олександрович 

ветлікар 12.09.-
12.10.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології тварин 

Куліда М.А. 2600 12.09.18р 
№1658С 

188 Салівон Тетяна 
Олександрівна 

ветлікар 12.09.-
12.10.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології тварин 

Солонін П.К. 2600 12.09.18р 
№1658С 

189 Лисак Микола 
Миколайович 

ветлікар 13.09.-
13.10.2018 

Кафедра анатомії, 
гістології і пат. тварин 

Лісова В.В 2600 13.09.18р 
№1692С 
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190 Музиченко Оксана 
Миколаївна 

ветлікар 13.09.-
13.10.2018 

Кафедра епізоотології та 
орг.вет.справи 

Поліщук В.В. 2600 13.09.18р 
№1691С 

191 Лемещук Анна 
Сергіївна 

ветлікар 17.09.-
17.10.2018 

Кафедра терапії і клін. 
діагностики 

Палюх Т.А. 2600 17.09.18р 
№1719С 

192 Богач Лариса 
Володимирівна 

НУБіП 19.09.-
19.10.2018 

«Агропромсантехенергосе
рвіс» 

  19.09.18р 
№330в 

193 Гераймович Віолета 
Леонтіївна 

НУБіП 19.09.-
19.10.2018 

«Агропромсантехенергосе
рвіс» 

  19.09.18р 
№330в 

194 Павленко Марина 
Миколаївна 

НУБіП 20.09.-
20.10.2018 

Методично-технолог. 
центр з аквакультури 

  20.09.18р 
№336в 

195 Томчук Віктор 
Анатолійович 

НУБіП 21.09.-
21.10.2018 

ДНКІБШМ   21.09.18р № 
354в 

196 Грищенко Вікторія 
Анатоліївна 

НУБіП 21.09.-
21.10.2018 

ДНКІБШМ   21.09.18р 
№354в 

197 Карповський Валентин 
Іванович 

НУБіП 21.09.-
21.10.2018 

ДНКІБШМ   21.09.18р 
№354в 

198 Цвіліховський Валерій 
Іванович 

НУБіП 21.09.-
21.10.2018 

ДНКІБШМ   21.09.18р 
№354в 

199 Тупицька Ольга 
Миколаївна 

НУБіП 21.09.-
21.10.2018 

ДНКІБШМ   21.09.18р 
№354в 

200 Журенко Олена 
Василівна 

НУБіП 21.09.-
21.10.2018 

ДНКІБШМ   21.09.18р 
№354в 

201 Криворучко Дмитро 
Іванович 

НУБіП 21.09.-
21.10.2018 

ДНКІБШМ   21.09.18р 
№354в 

202 Кирилюк Ольга 
Федорівна 

НУБіП 21.09.-
22.10.2018 

Державна служба 
статистики України 

  21.09.18р 
№337в 
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203  Макарчук Оксана 
Григорівна 

НУБіП 21.09.-
22.10.2018 

Державна служба 
статистики України 

  21.09.18р 
№337в 

204 Воляк Леся 
Романівна 

НУБіП 21.09.-
22.10.2018 

Державна служба 
статистики України 

  21.09.18р 
№337в 

205 Наконечна Катерина 
Віталіївна 

НУБіП 27.09.-
27.10.2018 

ПрАТ «Комбінат 
«Тепличний» 

  27.09.18р 
№355в 

206 Сліпченко Світлана 
Іванівна 

ветлікар 29.09.-
29.10.2018 

Кафедра терапії і 
кліндіагностики 

Палюх Т.А. 2600 28.09.18р 
№1854С 

207 Буряк Аліна 
Вікторівна 

НУБіП 1.10.-
30.10.2018 

ТОВ 
«Укравтозапчастина» 

  1.10.18р 
№364в 

208 Тітенко Зоя 
Миколаївна 

НУБіП 2.10.-
31.10.2018 

ТОВ «КОНСТРАКШН 
МАШИНЕРІ» 

  2.10.18р 
№370в 

209 Файчук Ольга 
Валеріївна 

НУБіП 2.10.-
31.10.2018 

Ферм.господарство 
«Чудова марка» 

  2.10.18р 
№369в 

210 Файчук Олександр 
Михайлович 

НУБіП 2.10.-
31.10.2018 

Ферм.господарство 
«Чудова марка» 

  2.10.18р 
№368в 

211 Немова Тетяна 
Володимирівна 

НУБіП 2.10.-
31.10.2018 

ТОВ «Агро-Еко 
Технології ім..Шевченка» 

  2.10.18р 
№367в 

212 Палюх Тетяна 
Анатоліївна 

НУБіП 2.10.-
31.10.2018 

ТОВ «Агро-Еко 
Технології ім..Шевченка» 

  2.10.18р 
№367в 

212 Степасюк Людмила 
Михайлівна 

НУБіП 2.10.-
31.10.2018 

ТОВ «КОНСТРАКШН 
МАШИНЕРІ» 

  2.10.18р 
№372в 

213 Яременко Руслана 
Миколаївна 

ветлікар 2.10.-
31.10.2018 

Кафедра 
ветсанекспертизи 

Якубчак О.М. 3600 2.10.18р 
№1868С 

214 ШахновичНаталія 
Федорівна 

ВП НУБіП 
Мукачеве 

2.10.-
31.10.2018 

Кафедра садівництва 
ім..В.Л.Симиренка 

  2.10.18р 
№1867С 
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215 Обушко Тамара 
Іванівна 

Ветлікар 8.10.-
08.11.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Ткаченко В.В 2600 8.10.18р 
№1927С 

216 Бендікова Олена 
Федорівна 

ветлікар 8.10.-
08.11.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Ткаченко В.В 2600 8.10.18р 
№1967С 

217 Деркач Крістіна 
Олександрівна 
 

ветлікар 8.10.-
08.11.2018 

Кафедра акушерства, 
гінекології та 
біотехнології 

Ковпак В.В. 2600 8.10.18р 
№1967С 

218 Чаниж Володимир 
Якович 
 

ветлікар 8.10.-
08.11.2018 

Кафедра акушерства, 
гінекології та 
біотехнології 

Ковпак В.В. 2600 8.10.18р 
№1967С 

219 Саєнко Сергій 
Миколайович 

ветлікар 8.10.-
08.11.2018 

Кафедра паразитології та 
тропічної ветеринарії 

Сорока Н.М. 3600 8.10.18р 
№1926С 

220 Суворов Володимир 
Геннадійович 

ветлікар 8.10.-
08.11.2018 

Кафедра паразитології та 
тропічної ветеринарії 

Сорока Н.М. 3600 8.10.18р 
№1926С 

221 Чернов Віталій 
Вікторович 

ветлікар 8.10.-
08.11.2018 

Кафедра паразитології та 
тропічної ветеринарії 

Сорока Н.М. 3600 8.10.18р 
№1926С 

222 Павелиця Олег 
Олександрович 

НУБіП 8.10.-
07.11.2018 

ТОВ «АгроЕко Технології 
иім.Шевченка» 

  8.10.18р 
№387в 

223 Верголяс Майя 
Розметівна 
 

ветлікар 10.10.-
09.11.2018 

Кафедра анатомії, 
гістології і 
патоморфології тварин 

Лісова  В.В. 2600 10.10.18р 
№1941С 

224 Богомаз Олександр 
Миколайович 

викладач 10.10.-
08.11.2018 

Кафедра надійності 
техніки 

Ружило З.В. 2600 10.10.18р 
№1940С 

225 Томчук Віктор 
Анатолійович 

За.каф. 17.10.-
15.11.2018 

Інституту біотехнології і 
штамів мікроорганізмів 

  17.10.18р 
№398в 

226 Гірчак Юрій 
Леонідович 

викладач 18.10.-
16.11.2018 

Кафедра комп’ютерних 
систем і мереж 

Блозва А.І.  18.10.18р 
№2003С 
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227 Карпенко Наталія 
Вікторівна 

ветлікар 18.10.-
16.11.2018 

Кафедра анатомії, 
гістології, патоморфології 

Мазуркевич Т.А. 2600 18.10.18р 
№2004С 

228 Карпенко Юлія 
Вікторівна 

ветлікар 18.10.-
16.11.2018 

Кафедра анатомії, 
гістології, патоморфології 

Мазуркевич Т.А. 2600 18.10.18р 
№2004С 

229 Мрачковська Надія 
Костянтинівна 

НУБіП 23.10.-
21.11.2018 

ПП «Г.К.Хан і Ко.Київ»   23.10.18р 
№410в 

230 Більська Ольга 
Михайлівна 

ветлікар 23.10.-
21.11.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 23.10.18р 
№2039С 

231 Сахнюк Сергій 
Володимирович 

ветлікар 26.10.-
24.11.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 26.10.18р 
№2057С 

232 Сергєєва Галина 
Анатоліївна 

ветлікар 1.11.-
30.11.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Данілов В.Б. 2600 1.11.18р 
№2113С 

233 Заліська Світлана 
Володимирівна 

ветлікар 1.11.-
30.11.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Куліда М.А. 2600 1.11.18р 
№2112С 

234 Куліда Марія 
Анатоліївна 

викладач 1.11.-
30.11.2018 

ФОП «ВЕТЛАЙФ»   1.11.18р 
№424в 

235 Василенко Віталій 
Васильович 
 

викладач 2.11.-3.12.2018 Кафедра електротехніки, 
електромеханіки та 
електротехнологій 

Червінський Л.С.  2.11.18р 
№2115С 

236 Сабіліна Ольга 
Вікторівна 

ветлікар 6.11.-5.12.2018 Кафедра паразитології та 
тропічної ветеринарії 

Семенко О.В. 2600 6.11.18р 
№2142С 

237 Божок Віолетта 
Володимирівна 

Ветлікар 2.11.-3.12.2018 Кафедра 
ветсанекспертизи 

Галабурда М.А. 2600 2.11.18р 
№2141С 

238 Рябчик Алла 
Володимирівна 

викладач 2.11.-3.12.2018 ТОВ 
«АГРОМІЛККОМПАНІ» 

  2.11.18р 
№435в 

239 Власенко Ніна 
Леонідівна 

Ветлікар 2.11.-3.12.2018 Кафедра 
ветсанекспертизи 

Галабурда М.А. 2600 2.11.18р 
№2141С 
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240 Кулик Тетяна 
Євгенівна 

ветлікар 2.11.-3.12.2018 Кафедра 
ветсанекспертизи 

Галабурда М.А. 2600 2.11.18р 
№2141С 

241 Маланич Оксана 
Володимирівна 

ветлікар 2.11.-3.12.2018 Кафедра 
ветсанекспертизи 

Якубчак О.М. 3600 2.11.18р 
№2141С 

242 Солонін Павло 
Костянтинович 

викладач 7.11.-6.12.2018 «Медівет»   7.11.18р 
№445в 

243 Бавровська Наталія 
Михайлівна 

викладач 8.11.-7.12.2018 Центр державного 
зем.кадастру 

  8.11.18р 
№446в 

244 Когут Марина 
Анатоліївна 

ветлікар 12.11.-
11.12.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 12.11.18р 
№2178С 

245 Перевалова Наталя 
Олександрівна 

ветлікар 12.11.-
11.12.2018 

Кафедра гігієни та 
санітарії тварин 

Соломон В.В. 2600 12.11.18р 
№2177С 

246 Мацієвська Олена 
Леонідівна 

ветлікар 12.11.-
11.12.2018 

Кафедра паразитології та 
троп. ветеринарії 

Семенко О.В 2600 12.11.18р 
№2176С 

247 Лупина Сергій 
Михайлович 

ветлікар 13.11.-
12.12.2018 

Кафедра акушерства, 
гінекології та біотехнолол 

Вальчук О.А. 2600 13.11.18р 
№2183С 

248 Фришев Сергій 
Георгійович 
 

Немішаєво 13.11.-
12.12.2018 

Кафедра технічного 
сервісу та інженерного 
менеджменту 

Войтюк  В.Д.  13.11.18р 
№2184С 

249 Васильківська Інна 
Борисівна 

ветлікар 14.11.-
12.12.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 14.11.18р 
№2218С 

250 Кобилинський Віталій 
Валерійович 

ветлікар 14.11.-
12.12.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 14.11.18р 
№2218С 

251 Коваль Вікторія 
Валеріївна 

ветлікар 14.11.-
12.12.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 14.11.18р 
№2218С 

252 Щанкіна Марія 
Миколаївна 

ветлікар 14.11.-
12.12.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Іщенко В.Д. 2600 14.11.18р 
№2218С 
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253 Шпильовий Володимир 
Олексійович 

ветлікар 14.11.-
12.12.2018 

Кафедра терапії і 
кліндіагностики 

Якимчук О.М. 2600 14.11.18р 
№2219С 

254 Балан Вікторія 
Олегівна 

ветлікар 15.11.-
14.12.2018 

Кафедра біохімії і 
фізіології тварин 

Кладницька Л.В. 2600 15.11.18р 
№2230С 

255 Василик Наталія 
Степанівна 

ветлікар 15.11.-
14.12.2018 

Кафедра біохімії і 
фізіології тварин 

Кладницька Л.В. 2600 15.11.18р 
№2230С 

256 Мировська Наталія 
Дмитрівна 

ветлікар 15.11.-
14.12.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 15.11.18р 
№2231С 

257 Слєсар Тетяна 
Миколаївна 

викладач 
НУБіП 

15.11.-
14.12.2018 

ТОВ «АМАКО Україна»   15.11.18р 
№463в 

258 Кірейцева Олена 
Василівна 

викладач 
НУБіП 

15.11.-
14.12.2018 

«Родинний дім»   15.11.18р 
№462в 

259 Коробова Наталія 
Миколаївна 

викладач 
НУБіП 

15.11.-
14.12.2018 

«Родинний дім»   15.11.18р 
№462в 

260 Рожок Альона 
Петрівна 

ветлікар 16.11.-
15.12.2018 

Кафедра хірургії і 
патофізіології 

Ткаченко С.М. 2600 16.11.18р 
№2237С 

261 Шерстюк Ігор 
Григорович 

ветлікар 20.11.-
19.12.2018 

Кафедра фармакології та 
токсикології 

Бойко Г.В. 2600 20.11.18р 
№2238С 

262 Близнюка Андрія 
Сергійовича 

дорадни 23.11.-
22.12.2018 

Кафедра аграрного 
консалтингу і туризму 

Кальна-Дубінюк 
Т.П. 

3600 23.11.18р 
№2282С 

253 Губаренкова Василя 
Івановича 

дорадни 23.11.-
22.12.2018 

Кафедра аграрного 
консалтингу і туризму 

Рибак Л.Х. 2600 23.11.18р 
№2282С 

264 Перепелицю Валерія 
Федоровича 

дорадни 23.11.-
22.12.2018 

Кафедра аграрного 
консалтингу і туризму 

Самсонова В.В. 2600 23.11.18р 
№2282С 

265 Стасюка Миколу 
Васильовича 

дорадни 23.11.-
22.12.2018 

Кафедра аграрного 
консалтингу і туризму 

Кудінова І.П. 2600 23.11.18р 
№2282С 
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Продовження табл. 
1 2 3 4 5 6 7 8 

266 Якименка Юрія 
Миколайовича 

дорадни 23.11.-
22.12.2018 

Кафедра аграрного 
консалтингу і туризму 

Мосіюк С.І. 2600 23.11.18р 
№2282С 

267 Антоненко Олексій 
Федорович 

Викладач 
НУБіП 

30.11.-
29.12.2018 

Інститут захисту рослин 
НААНУ 

  30.11.18р 
№486в 

268 Крючкова Лариса 
Олексіївна 

Викладач 
НУБіП 

30.11.-
29.12.2018 

Інститут захисту рослин 
НААНУ 

  30.11.18р 
№486в 

269 Гентош Дмитро 
Тарасович 

Викладач 
НУБіП 

30.11.-
29.12.2018 

Інститут захисту рослин 
НААНУ 

  30.11.18р 
№486в 

270 Піковський Мирослав 
Йосипович 

Викладач 
НУБіП 

30.11.-
29.12.2018 

Інститут захисту рослин 
НААНУ 

  30.11.18р 
№486в 

271 Глим'язний Володимир 
Анатолійович 

Викладач 
НУБіП 

30.11.-
29.12.2018 

Інститут захисту рослин 
НААНУ 

  30.11.18р 
№486в 

272 Башта Олена 
Валентинівна 

Викладач 
НУБіП 

30.11.-
29.12.2018 

Інститут захисту рослин 
НААНУ 

  30.11.18р 
№486в 
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Додаток 4 
Аналіз стажування спеціалістів, фахівців АПК, науково-педагогічних працівників  

на кафедрах університету  
 

Категорія 
слухачів 

Кількість осіб, ННІ (факультети), у яких 
стажувались слухачі 

Кількість осіб, 
які проходили 
стажування, 

всього 

З них на 
комерційній 

основі 

Надійшло 
коштів, 
всього 

З них 
залишилось 
на розвиток, 
грн. ф-тету 

Керівники, 
спеціалісти, 
фахівці АПК 
 
 

Ветеринарний факультет 145 140 381600 208593,58 
Факультет конструювання та дизайну 1 1 2600 1262,93 
Юридичний факультет 2 1 2600 1462,93 
Економічний факультет 1 1 3600 2124,83 
Факультет харчових технологій 2 2 5200 2924,65 
ННІ ПО 5 5 14000 7527,57 
Факультет тваринництва 1 1 2600 1476,32 

Педагогічні, 
науково-
педагогічні 
працівники ВНЗ 
І-ІV рівнів 
акредитації 

Агробіологічний факультет 5    
ННІ енергетики та енергозбереження 4    
Економічний факультет 12    
Захист рослин 1    
Інформаційних технологій 5    
Кафедра фізвиховання 1    
Гуманітарно-педагогічний 7    
Механіко-технологічний 9    
Стажування на виробництві 71    

Всього:  272 151 412200 225372,72 
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Аналіз  
проходження  стажування науково-педагогічних працівників, спеціалістів, фахівців  

на кафедрах університету та надходжень грошових коштів і їх використання у 2018 році 

№ Кафедри Кількість 
стажистів 

Надійшл
о коштів 

Нараховано 
заробітної 
плати, грн. 

Залишок 
до  

розподілу
, 

грн. 

Залишається для 
потреб 

для 
універси-

тету 

для 
факуль-

тету 
1. Фармакології та токсикології 27,00 70200,00 20620,68 45042,77 6756,42 38286,35 
2. Епізоотології та організації ветеринарної справи 8,00 20800,00 5768,00 13763,04 2064,46 11698,58 
3. ТерапіЇ і клінічної діагностики 5,00 13000,00 3770,36 8400,16 1260,02 7140,14 
4. Хірургії ім.академіка І.О.Поваженка 29,00 75400,00 19985,00 51042,70 7656,41 43386,30 
5. Мікробіології, вірусології та біотехнології 2,00 7200,00 2279,30 4419,89 662,89 3756,37 

6. Акушерства, гінекології та біотехнології 
відтворення тварин 3,00 7800,00 2918,88 4238,07 635,84 3608,12 

7. Ветсанексертизи 6,00 18600,00 6766,61 10344,74 1551,71 8793,03 
8. Паразитології 11,00 40200,00 14020,05 23095,54 3464,33 19631,21 
9. Анатомії 35,00 91000,00 24933,64 60580,96 9087,14 51493,82 
10. біохімії 13,00 34800,00 9684,93 22984,39 3447,66 19536,73 
11. Гігієни і санітарії 1,00 2600,00 913,28 1485,80 222,87 1262,93 
  Всього: 140,00 381600,00 111660,73 245398,06 36809,75 208593,58 
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Додаток 5 
Навчально-тематичні програми на 2018 рік 

 
№ 
з/п 

Назва програми Автори З ким 
погоджено 

Ким 
затвер-
джено 

1 2 3 4 5 
1. Програма підвищення кваліфікації 

спеціалістів у сфері правової 
охорони інтелектуальної власності 

Кулаєць М.М.,  
Кудін А.В. 

Кулаєць М.М. Кваша С.М.

2. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників з 
інноваційної спрямованості 
педагогічної діяльності 

Кулаєць М.М., 
Витвицька О.Д.. 

Кулаєць М.М. Кваша С.М 

3. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації  фахівців 
ДП «Державний центр сертифікації 
і експертизи сільськогосподарської 
продукції 

Кулаєць М.М 
Капустінський 

О.М. 

Кулаєць М.М Кваша С.М 

4. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації керівників 
та спеціалістів 
Держпродспоживслужби і 
завідувачі вірусологічними 
відділами, головні, провідні 
фахівці, лікарі ветеринарної 
медицини-вірусологи 

Кулаєць М.М., 
Бойко Г.В. 

Кулаєць 
М.М.,  

Цвіліховський 
М.І.,  

Кваша С.М.

5. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації науково-
педагогічних  та педагогічних 
працівників, аграрних ВНЗ І-ІV 
рівнів акредитації зі створення 
електронних навчальних курсів та 
методики їх використання в 
навчальному процесі  

Глазунова О.Г., 
Кулаєць М.М., 

 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М 

6. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації керівників 
та спеціалістів 
Держпродспоживслужби 

Кулаєць М.М., 
Бойко Г.В. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

7. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
працівників Державного агентства 
рибного господарства України та 
його територіальних органів 

Кулаєць М.М., 
Бєлов Я.С. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

8. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації деканів 
аграрних закладів вищої освіти 

Іщенко Т.Д., 
Кулаєць М.М. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.
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Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 

9. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
сільськогосподарських дорадників 
та експертів-дорадників Київської 
області 

Кулаєць М.М., 
Кальна-Дубінюк 

Т.П. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

10. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації керівників та 
спеціалістів 
Держпродспоживслужби, завідувачі 
лабораторіями, зав.секторами, 
головні, провідні фахівці, лікарі 
ветеринарної медицини-токсикологи 
і атомно-адсорбційної спектрометрії, 
газової хроматографії, рідинної 
хроматографії та мікології 

Кулаєць М.М., 
Бойко Г.В. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

11. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації фахівців 
територіальних органів категорії 
«Б» Державної служби України з 
питань геодезії,картографії та 
кадастру. 

Євсюков Т.О., 
Гераймович О.І. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

12. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
спеціалістів відділів прогнозування 
фіто санітарної діагностики та 
аналізу ризиків, головних управлінь 
Держпродспоживслужби в областях 
України 

Кулаєць М.М., 
Башинська О.В., 
Гераймович О.І. 

Кулаєць М.М. 
Челомбітко 

А.Ф. 

Кваша С.М.

13. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
сільськогосподарських дорадників 
та експертів-дорадників Сумської 
області 

Кулаєць М.М., 
Кальна-Дубінюк 

Т.П. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

14. Робоча навчально-тематична 
програма підвищення кваліфікації 
керівники та спеціалісти 
Держпродспоживслужби та 
регіональної служби ДВСКН на 
державному кордоні та транспорті, 
уповноважені (офіційні) лікарі 
ветеринарної медицини, лікарі 
ветеринарної медицини-
токсикологі (біохіміки) 

Кулаєць М.М., 
Бойко Г.В., 
працівники 
ДДВМУ, 
викладачі 

кафедр 
факультету  

ветмедицини 

Кулаєць М.М. 
Цвіліховський 

М.І. 

Кваша С.М.
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Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 

15. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
бібліотечних працівників аграрних 
ВНЗ І-ІV рівнів акредитації та 
науково-дослідних установ НААН 

Кулаєць М.М., 
Вергунов В.А. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

16. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
начальників, заступників 
начальників, завдувачів відділів 
управлінь фіто санітарної безпеки, 
головних управлінь 
Держпродспоживслужби в областях 
України 

Кулаєць М.М., 
Башинська О.В., 
Гераймович О.І. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

17. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації фахівців 
ДП «Державній центр сертифікації 
і експертизи сільськогосподарської 
продукції» 

Кулаєць М.М 
Капустінський 

О.М. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

18. Навчально-тематичний план і 
робоча програма підвищення 
кваліфікації науково-педагогічних  
та педагогічних працівників, 
аграрних ВНЗ І-ІV рівнів 
акредитації з використання 
хмарних сервісів 0365 у навчанні 

Глазунова О.Г., 
Кулаєць М.М., 

 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

19. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
сільськогосподарських дорадників 
та експертів-дорадників 
Кіровоградської області 

Кулаєць М.М., 
Кальна-Дубінюк 

Т.П. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

20. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації керівників 
та спеціалістів 
Держпродспоживслужби і 
регіональної служби ДВСКН на 
державному кордоні та транспорті, 
уповноважені (офіційні) лікарі 
ветеринарної медицини, лікарі 
ветеринарної медицини (біохіміки) 

Кулаєць М.М., 
Бойко Г.В., 
працівники 
ДДВМУ, 
викладачі 

кафедр 
факультету  

ветмедицини 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

21. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
працівників кадрових служб вищих 
навчальних закладів 

Іщенко Т.Д., 
Кулаєць М.М. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.
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Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 

22. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації фахівців 
територіальних органів категорії 
«Б» Державної служби України з 
питань геодезії,картографії та 
кадастру. 

Євсюков Т.О., 
Гераймович О.І. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

23. Навчально-тематична  програма 
підвищення кваліфікації вдділів 
фіто санітарного контролю на 
кордоні, управлінь фіто санітарної 
безпеки, головних управлінь 
Держпродспоживслужби в областях 
України 

Кулаєць М.М., 
Башинська О.В., 
Гераймович О.І. 

Кулаєць М.М. 
Челомбітко 

А.Ф. 

Кваша С.М.

24. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації з 
сільського зеленого туризму 
Кіровоградської області 

Кулаєць М.М., 
Кальна-Дубінюк 

Т.П. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

25. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
господарств різних форм власності: 
«Ефективне використання 
медоносних рослин» 

Кулаєць М.М. 
Кондратюк В.М. 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

26. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації керівників 
та спеціалістів 
Держпродспоживслужби і 
регіональної служби ДВСКН на 
державному кордоні та транспорті, 
уповноважені (офіційні) лікарі 
ветеринарної медицини 

Кулаєць М.М., 
Бойко Г.В., 
працівники 
ДДВМУ, 
викладачі 

кафедр 
факультету  

ветмедицини 

Кулаєць М.М. 
 

Кваша С.М.

27. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації 
спеціалістів відділів карантину 
рослин, управлінь фіто санітарної 
безпеки, головних управлінь 
Держпродспоживслужби в областях 
України 

Кулаєць М.М., 
Башинська О.В., 
Гераймович О.І. 

Кулаєць М.М 
Челомбітко 

А.Ф. 

Кваша С.М.

28. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників з 
інноваційної спрямованості 
педагогічної діяльності 

Кулаєць М.М., 
Витвицька О.Д.. 

Кулаєць М.М Кваша С.М.
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Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 

29. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації керівників 
та спеціалістів 
Держпродспоживслужби і 
регіональної служби ДВСКН на 
державному кордоні та транспорті, 
уповноважені (офіційні) лікарі 
ветеринарної медицини 

Кулаєць М.М., 
Бойко Г.В., 
працівники 
ДДВМУ, 
викладачі 

кафедр 
факультету  

ветмедицини 

Кулаєць М.М Кваша С.М.

30. Навчально-тематична план 
підвищення кваліфікації  фахівців 
на тему: «Культивування, 
переробка, використання та інші 
операції з технічними коноплями, 
як рентабельною 
сільськогосподарською культурою 
ХХІ ст..» 

Кулаєць М.М, 
Ігнатюк О.Л. 

Кулаєць М.М Кваша С.М.

31. Навчально-тематичний програма 
підвищення кваліфікації 
сільськогосподарських дорадників 
та експертів дорадників 

Кулаєць М.М., 
Кальна-Дубінюк 

Т.П. 

Кулаєць М.М Кваша С.М.

32. Навчально-тематична план 
підвищення кваліфікації  
працівників Чернігівського 
управління лісового та 
мисливського господарства 

Кулаєць М.М, 
Лакида П.Л. 

Кулаєць М.М Кваша С.М.

33. Навчально-тематична  програма 
підвищення кваліфікації фахівців 
відділів контролю за обігом засобів 
захисту контролю, головних 
управлінь Держпродспоживслужби 
в областях 

Кулаєць М.М., 
Башинська О.В., 
Гераймович О.І 

Кулаєць М.М, 
Чайковський 

В.М. 

Кваша С.М.

34. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації керівників та 
спеціалістів Держпродспоживслужби  
уповноважені (офіційні) лікарі 
ветеринарної медицини 

Кулаєць М.М., 
Бойко Г.В., 

Кулаєць М.М Кваша С.М.

35. Навчально-тематична план 
підвищення кваліфікації  фахівців 
на тему: «Інноваційні технології 
бродильних виробництв ( з 
напряму: майстер-пивовар) 

Кулаєць М.М Кулаєць М.М Кваша С.М.

36. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації науково-
педагогічних співробітників НУБіП 
України з ділової та професійної 
англійської мови 

Кулаєць М.М, 
Шинкарук В.Д. 

Кулаєць М.М Кваша С.М.
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Продовження додатку 5 
1 2 3 4 5 

37. Навчально-тематична  програма 
для підвищення кваліфікації  
спеціалістів відділів контролю в 
сфері насінництва та розсадництва, 
відділів визначення посівних 
якостей насіння і товарних якостей 
садивного матеріалу 
Держпродспоживслужби в областях 
України 

Кулаєць М.М., 
Башинська О.В., 
Гераймович О.І 

Кулаєць М.М, 
Челомбітко 

А.Ф. 

Кваша С.М.

38. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації науково-
педагогічних та педагогічних 
працівників аграрних ВНЗ І-ІV 
рівнів акредитації з використання 
інформаційної системи управління 
навчальною діяльністю студентів 
факультету 

Кулаєць М.М Кулаєць М.М Кваша С.М.

39. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації  
працівників Державного агентства 
рибного господарства України та 
його територіальних органів. 

Кулаєць М.М, 
Бєлов Я.С. 

Кулаєць М.М Кваша С.М.

40. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації  
працівників Київського обласного 
та по м.Києву управління лісового 
та мисливського господарства 

Кулаєць М.М, 
Лакида П.І. 

Кулаєць М.М, 
Бойко О.Л. 

Кваша С.М.

41. Навчально-тематична програма 
підвищення кваліфікації науково-
педагогічних та педагогічних 
працівників аграрних ВНЗ з 
організації самостійної роботи на 
основі Веб2.0 

Глазунова О.Г., 
Кузьмінська О.Г.

Кулаєць М.М Кваша С.М.
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Додаток 6 
Перелік друкованих праць у 2018 році 

 
Кафедра аграрного консалтингу і туризму 

 
1.1. Монографії 

 Назва публікації Автор (посада; штатний/сумісник) 
1) Туристичні кластери: колективна 
монографія / за ред. А.А. Мазаракі. – 
К.:КНТЕУ, 2018 р. – 13,75 др.ар.  ( 
авторський розділ 3,75 др. арк.) 

Михайліченко Г.І.  – професор кафедри  
аграрного  консалтингу та туризму 
/сумісник) 

► 2) Brand’s formation and development 
in tourism industry/ Mechanisms of 
interaction between competitiveness and 
innovation in modern international 
economic relations (Механізм взаємодії 
конкурентоспроможності та інновацій в 
сучасних міжнародних економічних 
відносинах): collective monograph edited 
by M.Bezpartochnyi, – ISMA University, 
Riga (Latvia): “Landmark”, SIA, 2017. –   
252 р. (author’s pages – p.187-197). - 
англ.м. 

Myhailichenko G.I. / Михайліченко Г.І.  – 
професор кафедри  аграрного  
консалтингу та туризму /сумісник 

3) Innovative Growth Of Integrated 
Tourism Companies// Розділ монографії 
"Інноваційний розвиток економіки: 
глобальні тенденції та національні 
особливості"// Izdevniecība “Baltija 
Publishing” (м. Рига, Латвія); UDC….. 
міжнародний номер ISBN…., 
Університет імені Олександра 
Стульгінського Інститут бізнесу та 
розвитку управління сльськими 
територіями / Aleksandras Stulginskis 
Universite Business and Rural 
Development Management Institute / 
Англ. 

Myhailichenko G.I. / Михайліченко Г.І.  – 
професор кафедри  аграрного  
консалтингу та туризму /сумісник 

1.1.1. Загальна кількість монографій та їх обсяг (друк. арк.) [3] 
1.1.2. Кількість монографій, перекладених на іноземні мови та їх обсяг 

(друк. арк.)   [2] 
1.2. Довідники 

 Назва публікації Автор 
  

1.2.1. Загальна кількість довідників та їх обсяг (друк. арк.)  
  [ ] 
1.3. Брошури 
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 Назва публікації Автор 
  

1.3.1. Загальна кількість брошур та їх обсяг (друк. арк.) [ ] 
ПРИКЛАД ПО ФОРМІ (1.1. - 1.3.) 

 Назва публікації Автор 
1. Назва роботи 
2. Видавництво 
3. Рік видання 
4. Кількість др. арк. (із розрахунку: 
       1 др. арк. = 16 стор.) 
5. УВАГА! У кожному з переліку 
видань вказати загальний обсяг 
видання – кількість др. арк. та власний 
авторський % др. арк.  

1. Автори публікації 

ЗА ЗРАЗКОМ 
 Назва публікації Автор 

  
1.4 Словники 

Назва публікації Автор 
  

1.4.1. Загальна кількість словників та їх обсяг (друк. арк.)  
1.5. Підручники з грифом МОН. 

Назва публікації Автор 
► 1) Туроперейтинг: КНТЕУ, 2018р. – 
303 ст.- 19 др.ар. 

Михайліченко Г.І.  – професор кафедри  
аграрного  консалтингу та туризму 
/сумісник 

2) Спеціалізований туризм: підручник 
[колектив авторів кафедри туризму та 
рекреації] – К.: КНТЕУ, 2018. – 463 с. – 
29 др.ар. (авторський внесок 6,25 
др.ар.) 

Михайліченко Г.І.  – професор кафедри  
аграрного  консалтингу та туризму 
/сумісник 

 
1.5.1. Загальна кількість підручників. 2 

  
1.6. Навчальні посібники. 

Назва публікації Автор 
3) Туризм, подорожі, дозвілля: Том 1/ за 
ред. А.А. Мазаракі. – К.:КНТЕУ, 2018 р. – 
340 с. – 21,25 др.ар. (авторський внесок 
6,25 др.ар.) 

Михайліченко Г.І.  – професор кафедри  
аграрного  консалтингу та туризму 
/сумісник 

  
 

1.6.1. Загальна кількість посібників.1 
 
1.7. Наукові статті 
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1.7.1. Кількість статей, опублікованих у міжнародних виданнях та їх 
обсяг (окрім вузівських і, які не рецензуються жодною наукометричною 
базою) (друк. арк.) 2  (0,65 др. арк.) 

 
 

Рік 
видання Видавництво Кількість 

друк. арк. Автор 

1)«Інновінг у системі 
формування 
туризмологічного знання»/ 
«Scientific Letters Of 
Academic Society Of 
Michal Baludansky», № 6 
(1), 2018 р. – 115-118 р. 
2) Modern Paradigm 
Formation of  Advisory 
Services Information and 
Consultation  

2018 
 
 
 
 
 
 
2018 
 
 
 

Scientific Letters 
Of Academic 
Society Of 
Michal 
Baludansky 
 
 
European 
Cooperation 
 

0,25 
 

 
 

0,4 

Михайліченко 
Г.І. 

 
 
 
 

Kalna-Dubinyuk 
T., 

Strashynska L., 
Bolotina 
I.,Shapoval O. 

 
1.7.2.  Кількість статей, опублікованих у вузівських (фахових) виданнях 

та їх обсяг (друк. арк.) 3  (1,6 др. арк.) 

Назва роботи Рік 
видання Видавництво 

Кількість 
друк. 
аркушів 

Автор 

Подієвий туризм в 
Україні як складова 
індустрії гостинності 

2018 НУБіП України 0,5 
Кудінова І.П., 
Голованьова 

Т.А. 
2) Improving The Tourism 
Brand Of Ukraine  
(англ. мовою) 
3) Роль консалтингу у 
впровадженні  
альтернативних джерел 
енергії в Україні 

2018 
 
 

2018  

Вісник КНТЕУ. 
 

Проблеми  
інноваційно-

інвестиційного 
розвитку 

0,7 
 

0,4 

Михайліченко 
Г.І. 

 
 

Кальна-
Дубінюк Т.П., 

Кудін Т.В. 
 

1.7.3.  Загальна кількість статей, перекладених на іноземні мови  та їх 
обсяг (друк. арк.) 3 (1,3 др. арк.) 

Назва роботи Рік 
видання Видавництво 

Кількіст
ь 

друк. 
аркушів 

Автор 
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1)Economic assessment of 
land resource potential of 
Ukraine 
 
2) Modern Paradigm 
Formation of  Advisory 
Services Information and 
Consultatio 
3) New approaches for 
development Extension 
Service in the USA and its 
possibility in Ukraine 

2018 
  
 
 

2018 
 
 
 

2018 
 
 
 

Проблеми 
інноваційно – 
інвестиційног
о розвитку 
European 
Cooperation 
 
 
НУБіП 
України 

 
 

0,5 
 
 
 

0,4  
 
 
 

0,4 

Мосіюк C.І., 
Мосіюк І.П., 
Мосіюк В.І. 

 
Kalna-Dubinyuk T., 

Strashynska L., 
Bolotina 

I.,ShapovalO. 
S. Johnson, 

Т. Каlna-Dubinyuk 

 
1.7.4. Кількість статей, опублікованих в міжнародній базі Scopus та їх 

обсяг (друк. арк.) __ (др. арк.)     

Назва роботи Рік 
видання 

Видавниц
тво 

Кількість 
друк. 
аркушів 

Автор Посилання на 
статтю у базі 

      
 

1.7.5.  Кількість статей, опублікованих в міжнародній базі Web of 
Science та їх обсяг   _1_ (0,4 др. арк.) 

Назва роботи Рік 
видання 

Видав-
ництво 

Кількість 
друк. арк. Автор 

Посилання 
на статтю у 

базі 
Modern 
Paradigm 
Formation of  
Advisory 
Services 
Information and 
Consultation 

2018 
European 
Cooperation 

 
0,4 

Kalna-
Dubinyuk T., 

Strashynska L., 
Bolotina 

I.,Shapoval O. 

Буде до 
кінця року 

 
1.7.6.  Кількість статей, опублікованих в інших міжнародних 

наукометричних базах та їх обсяг (окрім вузівських) (друк. арк.) __ 
(___др.арк.) 

Назва роботи Рік 
видання 

Видавницт
во 

Кількість 
друк. 
аркушів 

Автор База 

      
 

1.8. Тези доповідей  

 Назва роботи Рік 
видання Видавництво 

Кількість 
друк. 

аркушів 
Автор 
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Застосування 
інтерактивних 
консалтингових систем в 
туризмі 

2018 

Черкаси: 
Видавець 
Чабаненко 

Ю.А 

0,2 
Кальна-

Дубінюк Т.П. 
Кудінова І.П. 

Інформаційно-
консультаційне 
забезпечення діяльності 
туристичної фірми 

2018 Полтава: ПП 
«Астрая» 0,1 Кудінова І.П. 

Напрямки зміцнення 
продовольчої безпеки 
України в умовах 
євроінтеграції 

2018 Київ, ТОВ 
«ПРІНТЕКО 0,1 Кудінова І.П. 

Розвиток івентивного 
туризму в Україні  2018 Умань 0,1 Кудінова І.П., 

Дранко І.С. 
Роль маркетингової 
кооперації у формуванні 
аграрного ринку в Україні 

2018 Київ 0,1 Кудінова І.П., 
Видрич С.О. 

Рекреація і туризм: нові 
бізнес тренди /Матеріали 
міжнародної науково-
практичної конференції 
«Strategic imperatives of 
development of tourism and 
economy under conditions 
of clobalization», березень  

2018 

Запорізький 
національний 

технічний 
університет 

0,2 Михайліченко 
Г.І. 

 Розвиток  електронного 
туроперейтингу/ 
Матеріали 
всеукраїнської науково-
практичної інтернет-
конференції  , кафедра 
туризму та готельно-
ресторанної справи на 
тему:«Стратегічні 
перспективи 
туристичної та готельно-
ресторанної індустрії в 
Україні: теорія, практика 
та інновації розвитку», 
 29-30 жовтня 

2018 

Уманський 
національний 
університет 
садівництва 

0,1 Михайліченко 
Г.І. 
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Управління інноваційним 
туристичним продуктом 
дестинації/ Матеріали ІІ 
Всеукраїнської науково-
практичної інтернет-
конференції 
«Модернізація економіки 
в умовах зростання 
суспільної свідомості: 
туризм, людино мірність, 
партнерство, кооперація»: 
ПУЕТ, 14.12.2017 р . 

2018 м. Полтава 0,1 Михайліченко 
Г.І. 

Innovative growth of 
integrated tourism 
companies/ Матеріали XXI 
науково-практичної 
конференції «Практичне 
застосування результатів 
наукових досліджень в 
Європі та світі», м. 
Моррісвілль, США 
(дистанційна), 01.06.2018р. 
(англ.м.) International 
scientific conference 
“Practical applications of 
research findings in Europe 
and worldwide” June 1, 
2018; Morrisville, USA 

2018 
м. 

Моррісвілль, 
США 

0,2 Михайліченко 
Г.І. 

Formation and use of 
production capacity of the 
enterprise 

2018 НУБіП 
України 0,2 Мосіюк С.І., 

Намазило А. 

Розробка стратегії 
розвитку біоекономіки  в 
Україні 

2018 НУБіП 
України 0.2 

Кальна-
Дубінюк Т.П., 

Кудін Т..В. 
The health and vigor of the  
extension system in the 
USA 

2018 НУБіП 
України 0,2 

S. Johnson, 
Т. Каlna-
Dubinyuk 

Використання 
інформаційно-
консультаційних 
технологій  для прийняття 
науково обґрунтованих 
рішень 

2018 МАУП 0,2 
В. Сафонова,  

Т.Кальна-
Дубінюк 

Створення інтерактивної 
консалтингової системи 
для сільського туризму 

2018 
Університет 

ім.. І. Франко, 
м.Львів 

0,2 Т.Кальна-
Дубінюк 
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1.8.1. Кількість тез доповідей, опублікованих у міжнародних 
виданнях[1 ] 

1.8.2. Кількість тез доповідей, опублікованих у вузівських 
виданнях [13 ] 

1.8.3. Кількість тез доповідей, перекладених на іноземні мови
 [3 ] 
 

2. Інформацію про науково-виробничі та науково-методичні 
рекомендації,  видані у 2018 р. та затверджені на науково-технічних 
радах  (НТР) (додати копію титульної сторінки): 
 

Рекомендовані НТР Міністерства аграрної політики та продовольства 
України ________ р., протокол № 1.  
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3. Інформацію про методичні  розробки для навчального процесу,  видані у 2018 р.: 
 

№ 
п/п Назва  розробки  Видавництво 

Кількість 
друк. 

аркушів 
Автор 

1. Організація туристичних подорожей: методичні вказівки до 
виконання курсової роботи 

Видавничий центр 
НУБіП України 2,4 Кудінова І.П. 

2. 
Опорний конспект лекцій «Організація туризму. Модуль 2. 
Організація туристичних подорожей» опорний конспект лекцій для 
студентів освітнього ступеню «бакалавр» спеціальності «Туризм» 

КНТЕУ – 260 с. (16, 
25 др .ар.) Михайліченко Г.І 

3. 

Методичні рекомендації до виконання курсових робіт з дисципліни 
«Організація туризму» студентів ОС «Бакалавр» спеціальності 073 
«Туризм»/ «Менеджмент» / автори: Михайліченко Г.І., Мазурець 
Р.Р. 

КНТЕУ – 52 с. (3,25 
др. ар.) Михайліченко Г.І.  

4. 

Innoving in Tourism: Lecture notes provided by educational and 
professional Master program in specialty 242 “Tourism” (specialization 
“International Tourism Business”) and 073 “Management” (“Tourism, 
Resort, and Recreational Management”) / Mykhailichenko H.I. Kravtsov 
S.S. – К.: KNUTE, 2018. – 183 p. 3,8 др.арк. 

– К.: KNUTE, 2018. 
– англ. мовою 

– 183 p. (11,4 
др.арк.) 

Mykhailichenko H.I. 
та ін.  

5. 

Методичні рекомендації до виконання випускних кваліфікаційних 
роботи студентів ОС «магістр» спецільності 073 «Менеджмент» 
спеціалізації «Туристичний та курортно-рекреаційний менеджмент» 
/ автори: Михайліченко Г.І., Ткаченко Т.І. Гладкий О.В., Забалдіна 
Ю.Б., Дупляк Т.П., Кравцов С.С. – КНТЕУ, 2018. – 56 с. 

– КНТЕУ, 2018. – 56 
с. 

– 56 с. (3,5 др. 
ар.) 

Михайліченко Г.І.  
та ін.  

6. Methodical instructions for independent studying of discipline 
"Economics and organization of agroservice"    Компринт, 2018 5 др.арк Мосіюк С.І.,  

Мосіюк І.П. 

7. Методичні вказівки для самостійного вивчення  дисципліни 
«Економіка туристичної фірми»  Компринт, 2018 5др.арк. Мосіюк С.І.,  

Мосіюк І.П 

8. Методичні вказівки для самостійного вивчення  дисципліни 
«Економіка і організація агросервісу» (II видання) Компринт, 2018 5др.арк Мосіюк С.І.,  

Мосіюк І.П 
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4. Інформацію про наукові конференції, семінари, симпозіуми, з’їзди та 
інші науково-технічні заходи за 2018 р.: 
 
4.1.  Кількість конференцій, які проводилися на базі університету (навчально-
наукового інституту): 

4.1.1. Міжнародні            [ ] 
4.1.2. Державні (всеукраїнські)                        [ ] 
4.1.3. Внутрівузівські                                                                               [ ] 

    
До кожної проведеної конференції, обов’язково додати від 

ННІ/факультету: 
- матеріали, звіт; 
- програму науково-технічного заходу; 
- рішення. 

Без цього звіт не приймається.  
   

Назва теми конференції, 
семінару, симпозіуму 

Дата 
проведення 

Назва організацій, які 
брали участь у роботі 
конференції, семінару, 

симпозіуму 

Голова 
оргкомітету 

    
 
4.2.   Кількість семінарів, які проводилися на базі університету (навчально-
наукового інституту) (за наказом ректора) : 

4.2.1. Міжнародні        [1] 
4.2.2. Державні (всеукраїнські)   [ ] 
4.2.3. Внутрівузівські  [ ] 
 

Назва теми 
семінару. 

проведеного на 
базі 

університету 

Дата 
прове-
дення 

Назва організацій, 
які брали участь у 

роботі семінару 

Кількість 
учасників Голова 

орг-
комітету 

НПП 
універ-
ситету 

інші 

Міжнародний 
науково-
практичний 
семінар 
«Розвиток 
зеленого 
туризму в 
Україні» 

27 вересня 
2018 рік 

Київський 
національний 
торговельно-
економічний 
університет  

Туроператор 
«Travel Professinal 
Group» 

Туристична 
компанія «Travel 
Hub» 

Спілка сприяння 
розвитку сільського 
зеленого туризму в 

12 40 

С.М. Кваша 
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Україні 
Інститут 

телекомунікацій та 
глобального 
інформаційного 
простору НАН 
України 

Навчально-
науковий центр 
«Інститут аграрної 
економіки» 

Національний 
педагогічний 
університет імені 
М.П.Драгоманова 

Подільський 
державний аграрно-
технічний 
університет 

Національний 
університет 
харчових 
технологій 

Національна 
асоціація 
сільськогосподарсь
ких дорадчих 
служб України 

Консалтингова 
фірма « КЛМ 
КОНСАЛТИНГ», 
Польща 

Товариство 
дружби «Україна – 
КНДР» 

Почесне 
консульство Болівії 
в Україні 

Посольство Куби 
в Україні 

 
4.3. Кількість симпозіумів, з’їздів та інших науково-технічних заходів, які 
проводилися на базі університету (навчально-наукового інституту) (за 
наказом ректора) : 

4.3.1. Міжнародні   [ ] 
4.3.2. Державні (всеукраїнські) [ ] 
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4.3.3. Внутрівузівські   [ ] 
Назва теми 

симпозіуму, з’їзду та 
інших науково-

технічних заходів, 
проведених на базі 

університету 

Д
ат

а 
пр

ов
ед

ен
ня

 Назва організацій, 
які брали участь у 
роботі симпозіуму, 

з’їзду та інших 
науково-технічних 

заходів 

Кількість 
учасників 

Го
ло

ва
 

ор
гк

ом
іт

ет
у 

Н
П

П
 

ун
ів

ер
си

те
ту

ін
ш

і 

 
4.4. Кількість штатних НПП,  що брали участь у роботі конференцій, 

семінарів, симпозіумів, проведених в інших організаціях:  
4.4.1. У міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах далекого 

зарубіжжя   [ ]   
4.4.2. У міжнародних симпозіумах, конференціях, семінарах близького 

зарубіжжя  [ ]   
4.4.3. У міжнародних, державних (всеукраїнських) конференціях, 

семінарах, проведених в Україні  [9] 
           

Назва конференції Місце 
проведення 

Назва 
організації, де 

проводився  
названий захід 

Дата 
прове-
дення 

Кількість 
учасників 

НПП 
універси-
тету, що 

виступили з 
доповідями 

IX Міжнародна 
науково-практична 
конференція  
«Туристичний та 
готельно-ресторанний 
бізнес в Україні: 
проблеми розвитку та 
регулювання» 

м. Черкаси 

Черкаський 
державний 

технологічний 
університет 

22-23 
березня 

2018 року 
2 

II Міжнародна 
науково-практична 
конференція  
«Менеджмент XXI 
століття: 
глобалізаційні 
виклики»  

м. Полтава 
Полтавська 

державна аграрна 
академія 

19 квітня 
2018 року 1 

Всеукраїнська 
науково-практична 
конференція 
«Сучасні виклики 
для сільського 
зеленого туризму 
України: правові, 
освітні, організаційні 
та ринкові аспекти» 

м. Київ 

ГО «Спілка 
розвитку 

сільського 
зеленого туризму 

України» 
 

1 березня 
2018 рік 6 
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II Міжнародна 
науково-практична 
конференція-
фестиваль 
«Нематеріальна 
культурна спадщина 
як сучасний 
туристичний ресурс: 
досвід, практики, 
інновації» 

м. Київ 

Київський 
національний 
університет 
культури і 
мистецтв. 

25 жовтня 
2018 р 2 

Всеукраїнська 
науково-практична 
інтернет-
конференція 
«Стратегічні 
перспективи 
туристичної та 
готельно-ресторанної 
індустрії в Україні: 
теорія, практика та 
інновації розвитку»  

м. Умань 

Уманський 
національний 
університет 
садівництва 

29-30 
жовтня 20

18 року 
1 

ІІ Міжнародна 
науково – практична 
конференція 
«Практика і 
перспективи 
розвитку 
еногастрономічного 
туризму: світовий 
досвід для України» 

Київ НУХТ 
17-18 

травня 
2018р. 

Тема 
доповіді: : 
«Напрями 
розвитку 

туристичного 
бізнесу в 
Україні» 

ХІV Міжнародна 
науково – практична 
конференція  
«Проблеми 
управління та 
економіки 
підприємств в 
сучасних умовах» 

Київ НУХТ 
22-23 

травня 
2018р 

Тема доповіді: 
«Шляхи 

удосконалення 
діяльності 

підприємств 
харчової 
промис-
ловості» 

Актуальні питання 
підготовки кадрів 
сфери туризму 

Київ Мінеконміки і 
торгівлі України 

25 жовтня 
2018 

Інноваційні 
технології в 
розвитку 
сільського 
зеленого 
туризму 
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5. Інформацію про науково-технічні розробки за 2018 р. від 

кожного НДІ (зазначити кожну розробку окремо за наведеною формою) 
 

1. Назва науково-технічної розробки:   
2. Розробник (кафедра):  
3. Стадія впровадження розробки. Якщо розробка впроваджена, то на 

якому підприємстві та за які кошти (власні, кредити, бюджетні інші):  
4. Опис та характеристика розробки:  
5. Відповідність розробки пріоритетним напрямам науково-технічної та 

інноваційної діяльності:  
6. Термін окупності (в роках):  
7. Основні виробничі показники при впровадженні розробки:  
8. Оцінка ринків продажу та стратегія маркетингу:  
9. Фінансово-економічні показники:  
      9.1. Загальна вартість впровадження розробки:  
      9.2. Джерела та умови фінансування впровадження розробки:  
10. Економічний ефект:  
11. Соціальний ефект:  
12. Інші ефект:  
 

6. Інформацію про створення нової наукової школи або 
реорганізацію існуючих наукових шкіл у 2018 р. від НДІ 

 

ННІ, 
кафед

ра 

Назва 
наукової 
школи 

Засновники  та 
керівники  

наукової школи 
(рік заснування) 

 

Напрям 
наукової 

діяльності  

Кадровий склад Кількість 
наукових 

публікацій 

В
сь

ог
о 

З них 

К
ан

ди
да

ти
 

на
ук

 

Д
ок

то
ри

 н
ау

к 

у 
ві

тч
из

ня
ни

х 
ви

да
нн

ях
 

у 
за

ру
бі

ж
ни

х 
ви

да
нн

ях
 

         
         

 
 7. Інформацію про участь у міжнародних, всеукраїнських та інших 

виставках у 2018 році. 
 

№ Назва виставки Дата проведення Нагороди 
(дипломи, подяки) Місце проведення 
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8. Вказати h-index НПП за 2018 р. 
 

ПІП 
(українською 

та 
англійською 

мовою) 

Посада Науковий 
ступінь 

h-index 
за 

Scopus 

h-index за 
іншими 

науковим
и базами 

h-index за 
Google 
Scholаr 

h-index 
за WoS 

Кудінова І.П. 
Kudinova Iryna 

т.в.о. 
завідувач 
кафедри, 
доцент 

к.е.н - 6 6 - 

Кальна-
Дубінюк Т.П. 

професор д.е.н. - 8 7 - 

Михайліченко 
Г. І. 
Mykhailichenko 
H.I. 

Професор  д.е.н. 1,0 - 7,0 - 

Самсонова 
Вікторія 
Володимирівна 
Samsonova 
Viktoria  

доцент к.е.н. - - 2 - 

Мосіюк С.І. 
Mosiyk S.I. 

доцент к.е.н. - - 2 - 

Рибак Л.Х. 
Rybak L.H. 

доцент к.е.н. - - 4 - 

Локутова О.А. 
Lokutova O.A. 

доцент к.с.г..н. - - 4 - 

 
9. Список наукових праць, опублікованих та прийнятих редакцією до друку у 

2018 році у зарубіжних виданнях, які  мають імпакт-фактор, за формою: 
 

№ 
з/п Автори Назва 

роботи 
Назва видання, де 

опубліковано роботу 
Том, номер (випуск, перша-

остання сторінки роботи 
Статті 

1     
2     

Статті, прийняті редакцією до друку 
1     
2     

 
10. Заповнити показники у кількісному вигляді: 

 
1. Опубліковано монографій 3 
1.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями 3 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  

1.2. В межах кафедральної тематики  
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1.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій 5 
1.4. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями 5 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  

1.4.2. В межах кафедральної тематики  
1.4.3 Всього обліково-видавничих аркушів монографій   
1.5. За кордоном 1 
1.5.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями 1 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  

1.5.2. В межах кафедральної тематики  
1.5.3. Всього обліково-видавничих аркушів монографій виданих за 

кордоном 
1 

2. Опубліковано підручників, навчальних посібників 2 
2.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями 2 
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками  

2.2. В межах кафедральної тематики  
2.3. Всього обліково-видавничих аркушів підручників  
3. Кількість публікацій (статей) 17 
3.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 17 

3.2. В межах кафедральної тематики 17 
3.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) 3,95 
3.4. За кордоном 2 
3.4.1. Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 2 

3.4.2. В межах кафедральної тематики 2 
3.4.3. Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) виданих 

за кордоном 
0,65 

3.5. У міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of 
Science, для соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

3.5.1. Усього одиниць, в тому числі: 1 
а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 1 

3.5.2. В межах кафедральної тематики 1 
3.5.3 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у 

міжнародних наукометричних базах даних (Scopus, Web of Science, 
для соціо-гуманітарних Copernicus) 

1 

3.6 Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних (Scopus, Web of Science, для соціо-гуманітарних Copernicus) 

1 

3.7 У міжнародних наукометричних базах даних (крім РИНЦ) 3 
3.7.1 Усього одиниць, в тому числі:  

а)  – за фундаментальними дослідженнями  
б)  – за прикладними дослідженнями і розробками 3 
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3.7.2 В межах кафедральної тематики 3 
3.7.3 Всього обліково-видавничих аркушів публікацій (статей) у 

міжнародних науковометричних базах даних (крім РИНЦ) 
0,65 

 
Молоді вчені до 35 років (вказати окремо, не включаючи в попередню 

таблицю)  
 
 Наукові праці, конференції  
1. Опубліковано монографій  
   – за кордоном  
2. Опубліковано підручників, навчальних посібників  
3. Кількість публікацій (статей), усього одиниць: 2 
  з них: – статей у зарубіжних виданнях  

а)   в тому числі: – у міжнародних наукометричних 
базах даних (Scopus, Web of Science, для соціо-гуманітарних 
Copernicus) 

 

4. Кількість цитувань у виданнях, що входять до наукометричних баз 
даних (Scopus, Web of Science, для соціо-гуманітарних Copernicus) 

 

5. Взято участь у наукових заходах (семінарах, конференціях, 
симпозіумах), усього 

2 

  з них: – всеукраїнських  
   – міжнародних 2 
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Кафедра публічного управління та менеджменту інноваційної діяльності 
 
Навчальні посібники  

Назва роботи 
Рік 

видання 
Видавництво 

Кількість 
друк. 

аркушів 
Автор 

1. Навчальний посібник 
«Управління 
проектами» 
Протокол № 4 засідання 
вченої ради НУБіП 
України від 22.11.2017.  

 ЦП 
«Компрінт» 

33,8 у.д.а. Скрипниченко 
В.А., 
Стретович О.А. 

 
Наукові статті  

Назва роботи 
Рік 

видан-
ня 

Видавництво 

Кіль-
кість 
друк. 

аркушів 

Автор 

Механізм реалізації 
інноваційного 
підприємництва 

2018 Ефективна економіка. 
2018.- №12 
 

 Витвицька 
О.Д.,  
Чикотило Т.О. 

Інноваційна політика 
в системі 
забезпечення розвитку 
стартап руху в Україні 

2018  Екontehmod 2018.- №2  Витвицька О.Д. 

 Стан, проблеми та 
перспективи 
ресурсного 
забезпечення органів 
публічної влади в 
Україні  

2018 Інвестиції: практика та 
досвід : наук.-практ. 
журн. – № 11 червень 
2018. - Київ : Вид-во 
ТОВ “ДКС Центр”. – 
С. 65–69. 

0,25 Грищенко І.М.  

Формування 
публічної політики у 
сфері виборчого 
процесу  

2018.  Інвестиції: практика 
та досвід : наук.-практ. 
журн. – № 11: Вид-во 
ТОВ “ДКС Центр” 
 

0,43 Грищенко І.М.  
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Зарубіжний досвід 
управління 
регіональним 
розвитком  
 

2018 Державне управління: 
удосконалення та 
розвиток. - 2018. - № 
5. - Режим доступу до 
журналу: 
http://www.dy.nayka.co
m.ua 

 Грищенко І.М.  

Інвестиційні 
пріоритети сучасного 
розвитку аграрних 
підприємств 
Закарпаття  

2018 // Аграрний вісник. № 
6.  2018. С. 67- 74. 

0,43 Спаський Г.В. 
Гаврилова А.В.  
 

 Розвиток транспортної 
логістики на 
підприємствах 
сільського 
господарства західних 
регіонів України  

2018 // Економіка АПК 
№10. - 2018. –С. 44-53. 

0,56 Спаський Г.В. 

Інвестицційна 
діяльність у 
сільськогосподарськи
х підприємствах 
Закарпатської області  

2018 // Економіка АПК №7. 
– С.47-55 

0,5 Спаський Г.В. 
 

Інвестиційна 
привабливість 
сільського 
господарства 
Закарпатського 
регіону  

2018 // Економіка АПК. 
2018. №2. С.  30- 34. 

0,25 Спаський Г.В. 

Розвиток кредитного 
забезпечення 
сільського 
господарства 
Закарпаття  

2018 // Аграрний вісник. № 
10. –2018. С. 45-50. 

0,31 Спаський Г.В. 
 

 Передумови 
формування ринку 
біопалива в Україні  

2018 м.Дніпро, «Наука та 
освіта» 0,25 у.д.а. 

0,25 Скрипниченко 
В.А. 
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Інформацію про участь у міжнародних, всеукраїнських та інших виставках у 
2018 році 

Назва конференції Дата  Видавництво 
 Соціальні виклики 
підготовки публічних 
службовців у контексті 
інтеграції до 
європейського 
освітнього простору / І. 
М. Грищенко 
 

(March 21, 
2018, 
Lodz) 

// Project approach and 
educational innovations 
in the context of 
integration into the 
European education 
area: the collection of 
materials of the 
international scientific 
and practical conference 

 [Electronic 
resource]. – 
Poland: Lodz, 
2018. – 348 p. - Р. 
57-60. 

Участь та доповідь на 
міжнародній науково-
практичній 
конференції 
Certificate of 
Participation to 
Skrypnychenko 
Vladyslav 

27-28. 
september, 
2017. 

International Conference 
on Long-term Field 
experiments 
Nyíregyháza,  

Hungary 
Report on the 
topic: "Prospects 
for the 
development of 
credit cooperation 
as a means of 
overcoming 
poverty". 

 
Кількість семінарів, які проводилися на базі університету (навчально-

наукового інституту/факультету) (за наказом ректора)  

Назва конференції 
Дата 

прове-
дення 

Місце 
проведення 

 

Кількість 
учасників 

НПП 
університет

у, що 
виступили з 
доповідями 

Всеукраїнська наук.-
практичної інтернет- 
конференція "Місцеве 
самоврядування: сучасні 
тенденції розвитку" - 

3 грудня 
2018 року 

м.Київ, 
НУБіП 
України 

Витвицька 
О.Д. 

Кулаєць 
М.М., 
Пабат В.О. 
Лукіна Т.О., 
Янчевський  
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Виступ з доповіддю: " 
Інноваційні аспекти 
розвитку місцевого 
самоврядування" . 

Р.В. 

Міжнародна  конференція 
конкурсу українських 
стартапів в рамках проекту  
«Підвищення 
конкурентоспроможності 
українських регіонів та 
розвиток польсько - 
українського економічного 
співробітництва"  
Тема: Інноваційна 
економіка в Україні –
можливості співпраці 

6 грудня 
2018 року 

м.Київ, 
НУБіП 
України 

Витвицька 
О.Д. 

 

Виступ на конференції 
працівників підприємств 
Національної асоціації 
«Укрмя'со» та 
представників Німецьких 
підприємств асоціації 
«Германське м'ясо» за 
участю посла німецької 
республіки. 

  Пабат В.О. 
 

 

Всеукраїнська наук.-
практична конференція "100 
річчя державної стужби 
України - Виступ з 
доповіддю: "Етапи 
становлення державної 
служби  в Україні". 

21 червня 
2018 

м.Київ, 
НУБіП 
України 

Пабат В.О.  

Виступ на конференції 
асоціації українських 
виробників «Морозива і 
заморожених продуктів» 
Тематика «Стан і 

  Пабат В.О. 
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перспективи розвитку ринку 
морозива і заморожених 
напівфабрикатів В Україні» 
Виступ на фестивалі 
морозива в Українському 
домі присвяченому Дню 
захисту дітей і Дню знань в 
Україні. 
 

  Пабат В.О.  

Виступ на фестивалі 
морозива в Українському 
домі присвяченому Дню 
захисту дітей і Дню знань в 
Україні. 

  Пабат В.О. 
 

 

Виступ на конференції 
працівників Спілки молодих 
підприємців  України 
«Шляхи поліпшення якості 
молока і молочних 
продуктів». 

  Пабат В.О. 
 

 

Виступ на конференції 
працівників Спілки молодих 
підприємців  України 
«Шляхи поліпшення якості 
молока і молочних 
продуктів». 

  Пабат В.О. 
 

 

 Всеукраїнська наук.-
практична інтернет- 
конференція «Місцеве 
самоврядування: сучасні 
тенденції розвитку»– 
Виступ з доповіддю « 
Державне регулювання цін, 
як метод державного 
управління економікою». 
 

3.12.2018  м.Київ, 
НУБіП 
України, 

Лукіна 
Т.О.  

 

 Третя Всеукраїнська 18.04.2018 м. Київ,  Лукіна  
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Інтернет-конференція 
«Професійний розвиток 
фахівців у системі освіти 
дорослих: історія, теорія, 
технології «Університет 
менеджменту освіти» 
Національної академії 
педагогічних наук. - Виступ 
з доповіддю: «Механізми 
забезпечення якості 
післядипломної освіти як 
основа підвищення 
конкурентоспроможності 
освіти України». 

Центральни
й інститут 
післядипло
мної 
педагогічної 
освіти 
ДВНЗ 

Т.О. 
 

Всеукраїнська науково-
практична конференція за 
міжнародною участю, 
присвячена 100-річчю 
державної служби в Україні 
«Публічне врядування в 
Україні: стан, виклики, 
перспективи розвитку» 
Виступ з доповіддю: 
Громадянська 
компетентність як основа 
розвитку національної 
ідентичності публічних 
службовців в Україні. 

25.05.2018 м. Київ, 
Національн
а академія 
державного 
управління 
при 
Президенто
ві України.  

Лукіна 
Т.О.  
 

 

 Всеукраїнська науково-
практична конференція 
«Підготовка 
конкурентоздатних 
фахівців: виклики 
сучасності  – Виступ з 
доповіддю: Освітній чинник 
у проблемі забезпечення 
конкурентоспроможності 

25-
26.04.2018 

м. Кривий 
Ріг,  
Криворізьки
й 
професійни
й гірничо-
технологічн
ий ліцей.  

Лукіна 
Т.О.  
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фахівця. 
Розвиток спроможності 
територіальних громад в 
Україні / І.М. Грищенко// 
Місцеве самоврядування: 
сучасні тенденції розвитку : 
матеріали Всеукраїнської 
наук.-практ. інтернет-конф.  

03.12.2018 Київ, Грищенко 
І.М.  

 

Актуальні проблеми 
децентралізації / І. М. 
Грищенко // Публічне 
врядування в Україні: стан, 
виклики та перспективи 
розвитку : матеріали щоріч. 
Всеукр. наук.-практ. конф. 
за міжнар. участю, присвяч. 
100-річчю держ. служби в 
Україні у 5 т. / за заг. ред. В. 
С. Куйбіди, М. М. 
Білинської, О. М.  
Петроє. – Київ : НАДУ, 
2018. – Т. 3. – 128 с. – С. 18-
19.  

25.05.2018 Київ Грищенко 
І.М. 
 

 

Кваліфіковані кадри - 
основа формування та 
розвитку ефективної 
системи місцевого 
самоврядування в Україні / 
І. М. Грищенко // Місцеве 
самоврядування: 20-річні 
здобутки та подальший 
поступ : матеріали наук.-
практ. конф. за міжнар. 
участю  [упорядн. Г. Борщ, 
М. Кондратенко]. 
 

 - К. : НАДУ, 
2018. - 172 
с. - С. 56-60. 

Грищенко 
І. М. 

 

Всеукраїнська наук.- 3.12.2018 м.Київ, Спаський  
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практичної інтернет- 
конференція "Місцеве 
самоврядування: сучасні 
тенденції розвитку" - 
Виступ з доповіддю: " 
Інноваційні аспекти 
розвитку місцевого 
самоврядування". 
 

НУБіП 
України 

Г.В. 

ІI Міжнародній науково-
практичній конференції 
 «Інновації в освіті, науці та 
виробництві»,  

15-16.11 
2018 

НУБіП 
України м. 
Київ 

Стретович 
О.А.  
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Додаток 7 
Затверджено 

Директор ННІ ПО НУБіП України 
Кулаєць М.М. 
«___» __________ 2018 р. 

 

План засідання вченої ради  

Навчально-наукового інституту післядипломної освіти НУБіП України  

на 2019 календарний рік 

№ 
з/п Напрями роботи Дата Виконавці 

1 2 3 4 
1. 1. Про стан та перспективи розвитку HHI 

післядипломної освіти НУБіП України у 2019 
poцi. 
2. Про план-графік підвищення кваліфікації 
керівників i спеціалістів АПК, педагогічних i 
науково-педагогічних працівників закладів вищої 
освіти на 2019 рік.  
3. Різне. 

грудень 
 
 

Директор – 
Кулаєць М.М. 
 
Методист вищої 
категорії 
Гераймович О.І. 
Зав.кафедрами 
 

2. 1. Про підсумки роботи ННІ ПО за січень місяць і 
завданзавдання  на поточний. 

2. Про підготовку до лабораторно-
екзаменаційної  сесії студентів та слухачів заочної 
форми навчання ОС «Бакалавр», «Магістр» 

3. Про стан оплати за навчання згідно 
договорів студентами денної і заочної форми оплати. 

4. Науково-методична робота на кафедрі 
публічного управління та менеджменту інноваційної 
діяльності, напрямки її раціоналізації. 

5. Профорієнтаційна робота: шляхи 
оптимізації. 

4. Різне 

лютий 
 

Директор – 
Кулаєць М.М. 
Заступник 
директора  з навч.-
виховної роботи 
Микицей Т.Д. 
  
Падалко Н.М. – 
провідний 
бухгалтер 
 
Витвицька О.Д., 
зав.кафедри 

3.1. Про підсумки роботи ННІ ПО за лютий  місяць і 
завдання на поточний. 
 2.Організація профорієнтаційної роботи 
науково-педагогічними працівниками кафедр 
ННІ післядипломної освіти. 
3. Про фінансові результати роботи ННІ 
післядипломної освіти за перший квартал 2019 
року. 
4. Про організацію роботи членів  відбірковій 
комісії (технічних секретарів) по прийому 
студентів і слухачів на 2019-2020 н.р. 
5. Різне. 
 

березень Директор – 
Кулаєць М.М. 
 
Завідувачі 
кафедрами 
 
Директор – 
Кулаєць М.М. 
 
Заступник 
директора 
Микицей Т. Д. 
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4.a. Про підсумки роботи ННІ післядипломної 
освіти за перший квартал 2019 року і завдання на 
поточний місяць. 
b. Про  стан наповнення електронного 
освітнього простору НПП кафедри  публічного 
управління та менеджменту інноваційної 
діяльності. 
c. Профорієнтаційна робота на кафедрі 
аграрного консалтингу та туризму. 
d.  Різне. 

квітень 
 

Директор – 
Кулаєць М.М. 
 
 
Зав.кафедри 
Витвицька О.Д. 
 
В.о. зав.кафедри 
Кудінова І.П. 

5.1. Про  підсумки роботи за попередній місяць і 
завдання на поточний. 

2. Про стан набору слухачів і студентів на 
програми здобуття другої вищої освіти та 
проведення профорієнтаційних заходів. 

3.Стан науково-методичної роботи на кафедрі 
аграрного консалтингу і туризму. 
4. Різне 

 
травень 

 

Директор – 
Кулаєць М.М. 
Заступник 
директора 
Микицей Т. Д. 
 
В.о. зав.кафедри 
Кудінова І.П. 
 

6.1. Про  підсумки роботи дирекції  за попередній 
місяць і завдання на поточний. 
2. Про результати інноваційної діяльності 
інституту у першому півріччі 2019 році. 
3. Про підсумки роботи структурних підрозділів 
ННІ післядипломної освіти за 6 місяців. 
4.Різне. 

червень 
 

Директор – 
Кулаєць М.М. 
 
Заступник 
директора 
Микицей Т. Д.  
зав. кафедрами   

7.1. Про стан підготовки ННІ післядипломної 
освіти до нового навчального року. 
2. Про виконання  план-графіку підвищення 
кваліфікації керівників i спеціалістів АПК, 
педагогічних i науково-педагогічних працівників 
аграрних закладів вищої освіти у 2019 році та 
формування нового проекту державних та 
комерційних замовлень.  
3. Про підсумки вступної компанії на програми 
здобуття другої вищої освіти у 2019 році ОС 
«Бакалавр», «Магістр». 
4. Різне. 

серпень 
 

Директор – 
Кулаєць М.М. 
Директор – 
Кулаєць М.М. 
Методист вищої 
категорії 
Гераймович О.І. 
 
Заступник 
директора  
Микицей Т. Д. 

8.1. Про  підсумки роботи  ННІ післядипломної 
освіти  за попередній місяць і завдання на 
поточний. 
2. Про стан наукової роботи на кафедрах ННІ 
післядипломної освіти. 
3. Організація профорієнтаційної роботи на 
кафедрах ННі ПО у 2019-2020 н.р. 
4. Різне. 

вересень 
 

Директор – Кулаєць 
М.М. 
Зав.кафедри 
Витвицька О.Д., 
В.о. зав.кафедри 
Кудінова І.П. 
Заступник 
директора 
Микицей Т. Д. 
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9.1. Про підсумки роботи ННІ післядипломної 
освіти за попередній місяць і завдання на 
поточний. 
2. Про стан навчального процесу на програмах 
здобуття другої вищої освіти. 
3. Про надходження коштів до спецфонду 
університету за три квартали 2019 року. 
4. Різне. 

жовтень Директор 
 Кулаєць М М.  
 
Заступник дирек. 
Микицей Т. Д. 
Падалко Н.М. – 
провідний 
бухгалтер 

10.1. Про підсумки роботи ННІ післядипломної 
освіти за попередній місяць і завдання на 
поточний. 
2. Очікуване виконання державного  
замовлення з підвищення кваліфікації у 2019 poцi 
та вишукування резервів щодо його безумовного 
виконання. 
3. Про надходження замовлень щодо 
формування  план-графіка підвищення 
кваліфікації на 2020 рік і шляхи завершення його 
формування. 
4. Різне 

листопа
д 

Директор  Кулаєць 
М М.  
 
Методист вищої 
категорії 
Гераймович О.І. 
 
Методист вищої 
категорії 
Гераймович О.І. 
 

11.1. Про підсумки роботи дирекції ННІ 
післядипломної освіти за попередній місяць і 
завдання на поточний. 
2. Про підготовку до звітних зборів за 

підсумками діяльності інституту та його 
структурних підрозділів у 2019 poцi. 
3. Інформація про виконання pішень вченої 

ради ННІ післядипломної освіти  НУБіП України 
за 2019 piк. 
4. Про підсумки роботи структурних 

підрозділів ННІ післядипломної освіти за IV 
квартал 2019 року. 
5. Piзнe. 

грудень 
 

Директор 
Кулаєць М М.  
Директор 
 
 
Секретар вченої 
ради – 
Скрипниченко В. 
А. 
 
Заступник 
директора 
Микицей Т. Д.  
зав. кафедрами   

 

Директор 

 ННІ  післядипломної освіти                 М. Кулаєць 

 
 


