
План реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2020» на 2019 рік 
у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України 

«Ніжинський агротехнічний інститут» 
 

№ 
заходу Зміст заходу Стан виконання Дата виконання Спосіб виконання Виконавці 

НАПРЯМ 1. АКТИВІЗАЦІЯ ТА ДИВЕРСИФІКАЦІЯ МІЖНАРОДНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Мета 1.3. Збільшення кількості англомовних програм навчання   

1.3.1 Упровадження інтенсивних технологій вивчення 
іноземних мов для науково-педагогічних 
працівників  

 Протягом року  Організація курсів з 
поглибленого вивчення 
англійської мови для студентів 
та НПП інституту 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г. 

Царук Н.Г. 

Мета 1.4. Міжнародна наукова кооперація 
1.4.2 Співробітництво із зарубіжними і вітчизняними 

університетами 
 Протягом року Розширити міжнародні 

зв’язки інституту, підписати 
угоди про співпрацю з 
зарубіжними та вітчизняними 
навчальними закладами 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г 

1.4.2 Розширити бази практичного навчання за 
кордоном для студентів інституту 

 Протягом року Проходження студентами 
практики за кордоном 
(Німеччина, Польща). 
Забезпечити участь студентів 
в програмах практичного 
навчання 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г. 

НАПРЯМ 2. ПІДВИЩЕННЯ РІВНЯ ЯКОСТІ НАВЧАННЯ, РОЗШИРЕННЯ МОЖЛИВОСТЕЙ ДОСТУПУ ДО ОСВІТЯНСЬКИХ ПОСЛУГ 
Мета 2.1. Удосконалення змісту навчального процесу 

2.1.2 Продовжити реалізацію та підвищити 
ефективність заходів щодо контролю за 
забезпеченням належної якості надання освітніх 
послуг, а саме: - анкетування студентів щодо 
якості надання освітніх послуг; 
- проведення директорського контролю якості 
надання освітніх послуг; 
- взаємовідвідування занять; 
- проведення відкритих занять НПП кафедр; 
- наповнення електронного освітнього середовища 
університету електронними навчальними курсами 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

Протягом року 
 
 
 
 

Проведення анкетування 
студентів щодо якості освітніх 
послуг, рівня студентського 
самоврядування, задоволення 
викладацьким складом. 
Проведення директорського 
контролю 2 рази на рік. 
Взаємовідвідування занять. 
Відкриті лекції провідних 
НПП кафедр. 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г., 

Лементарьов В.В., 
завідувачі кафедр, 
Студентська рада 



та навчально-методичним забезпеченням 
дисциплін. 

Оновлення електронних 
курсів дисциплін та створення 
за потреби нових. 
Спільно з радою роботодавців 
інституту, представниками 
Студентської ради розробити 
дієву програму  поліпшення 
якості освіти в інституті 

2.1.3 Провести акредитаційну експертизу оствітніх 
програм підготовки фахівців ОС «Бакалавр» для 5 
спеціальностей  

 Березень 2019 Підготовка акредитаційної 
справи, організація 
проведення акредитаційної 
експертизи та одержання 
сертифікату про акредитацію 
напряму підготовки 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г., 

Лементарьов В.В. 

2.1.5 Участь в удосконаленні чинної законодавчої та 
нормативно-правової бази з питань надання вищої 
освіти, впровадження затверджених на засіданні 
Вченої ради інституту положень 
 

 Протягом року Удосконалити діючі 
Положення про забезпечення 
якості освітньої діяльності, 
навчально-методичне 
забезпечення та інші 
внутрішні нормативні 
документи інституту 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г. 

2.1.6 Розміщувати на навчально-інформаційному 
порталі інституту електронні навчальні курси всіх 
дисциплін з обов’язковим розміщенням 
повнотекстових варіантів лекцій та презентацій до 
них українською мовою (англійською – за 
можливістю) 

 Протягом року Оновлення електронних 
курсів дисциплін на 
навчально-методичному 
порталі інституту на базі 
платформи Moodle 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
завідувачі кафедр 

2.1.8 Посилити вимоги до якості підготовки випускних 
бакалаврських та магістерських робіт, 
запровадити з 2018-2019 н.р. їх перевірку на 
наявність запозичень через впровадження системи 
«Анплаг». 
Розміщувати бакалаврські і магістерські роботи в 
інституційному репозитарії 

 Протягом року 
 

Продовження перевірки 
бакалаврських і магістерських 
робіт в системі «Анплаг» на 
плагіат. 
Затвердження тематики 
випускних бакалаврських та 
магістерських робіт 
відповідно до сучасних вимог. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
завідувачі кафедр 

2.1.9 Продовжити формування бази і налагодження 
співпраці із провідними роботодавцями – 
стратегічними партнерами інституту 

 Протягом року Співпраця з провідними 
аграрними підприємствами 
регіону, оновлення договорів 
про співпрацю 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г., 

завідувачі кафедр  



2.1.10 Поглиблення практичної складової підготовки 
фахівців з використанням сучасних технологій в 
навчальних лабораторіях інституту, навчально-
науково-виробничому підрозділі, місцях 
практичного навчання в агрофірмах та 
агрохолдінгах 

 Протягом року Покращення матеріально-
технічної бази навчально-
науково-виробничого  
підрозділу інституту та його 
навчально-виробничих 
лабораторій, співпраця з 
провідними 
агропідприємствами області 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Івановський А.В. 

2.1.11 Забезпечити моніторинг якості навчального 
процесу на основі використання сучасних 
комп’ютерних технологій, прив’язавши його 
результати до рейтингової оцінки діяльності НПП, 
кафедр, факультетів 

 Протягом року Проходження студентами 
незалежного заміру знань, 
проведеного ДУ НМЦ 
«Агроосвіта» та НУБіП 
України 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г., 

завідувачі кафедр 

2.1.16 Забезпечити участь студентів інституту у І-му та 
ІІ-му етапах Всеукраїнської студентської 
олімпіади 2018-2018 н.р. та Всеукраїнському 
конкурсі студентських наукових робіт 

 Лютий – квітень  
2019  

Забезпечення підготовки  11 
студентів до участі у 
Всеукраїнських студентських 
олімпіадах 2018-2019 н.р. та 
Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г., 

завідувачі кафедр 

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

студентів магістратури у виконанні наукових тем 
випускових кафедр, виступах на конференціях, 
семінарах, постерних презентаціях, публікаціях 
результатів досліджень та підготовці 
авторефератів магістерських робіт.  
 

 Протягом року Участь студентів магістратури 
у виконанні наукових тем 
кафедр через спільні 
публікації статей та тез 
доповідей, виступи на 
конференціях, участі в 
конкурсі студентських 
наукових робіт 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
завідувачі кафедр 

2.2.6 Популяризація спеціалізацій підготовки магістрів 
для забезпечення заповнення ліцензійних обсягів 
під час вступної кампанії – 2019 

 Квітень 2019  Проведення зустрічей зі 
студентами випускних курсів 
із метою залучення вступників 
на програми підготовки 
магістрів. 
Підготовка та друк каталогів 
та інформаційних буклетів, 
стендів, банерів 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
завідувачі кафедр 

Мета  2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності, використання інформаційних  та інтерактивних технологій 
2.3.1 Продовжити забезпечення навчальних дисциплін 

сучасною навчально-методичною літературою, 
посилити вимоги до змісту підручників та 

 Протягом року Видання підручників 
(навчальних посібників) за 
рекомендацією Вченої ради 
інституту. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
Гордіна Н.О. 



навчальних посібників, що видаються за 
рекомендацією Вченої ради інституту 

Закупівля новітніх навчально-
методичних видань для 
забезпечення навчально-
виховного процесу в інституті 

2.3.2 Впроваджувати сучасні інформаційні технології у 
діяльність наукової бібліотеки для забезпечення 
функціонування та наповнення електронної 
бібліотеки інституту, продовжити комплектування 
фонду навчальної, наукової літератури та 
періодичних видань 

 Протягом року Наповнення електронної 
бібліотеки інституту  
навчальними та науковими 
виданнями НПП інституту за 
2019 рік 

Гордіна Н.О., 
 завідувачі кафедр 

НАПРЯМ 3. СТУДЕНТСЬКE САМОВРЯДУВАННЯ ТА ВИХОВНА РОБОТА. ІНТЕЛЕКТУАЛЬНИЙ ТА ОСОБИСТІСНИЙ РОЗВИТОК МОЛОДІ 
3.1.1 Пріоритетний розвиток студентського 

самоврядування через активізацію роботи 
Студентської ради, підвищення професіоналізму 
лідерів та активістів студентського 
самоврядування, виховання сумлінної поведінки, 
відповідального ставлення до членів колективу, 
майна інституту 

 Протягом року Реалізація інститутської 
програми навчання лідерів 
студентського 
самоврядування «Школа 
студентського 
самоврядування». 
Реалізація можливості набуття 
досвіду під час навчання. 
Робота в рамках акції 
«Приведи собі заміну». 
Проведення студентських 
круглих столів та форумів 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
Студентська рада 

3.1.2 Створення в гуртожитках умов для вільного 
розвитку здібностей і талантів, самореалізації в 
сфері наукової, професійної, художньо-
естетичної, спортивно-оздоровчої діяльності 

 Протягом року Оновлення та облаштування 
спортивних майданчиків на 
території гуртожитків, 
здійснення поточного ремонту 
спортивного та тренажерного 
залів 

Демчук І.О., 
Івановський А.В., 
Студентська рада 

3.1.3 Розробка річних комплексних програм виховної 
роботи із студентством для інституту  

 Протягом року Виконання Комплексного 
плану з виховної роботи ВП 
НУБіП «Ніжинський 
агротехнічний інститут» на 
2018-2019 н.р. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г. 

3.1.5 
 

Забезпечення повноцінного розвитку молоді, 
охорона і зміцнення її фізичного, психічного та 
духовного здоров'я, захист соціальних прав, 
формування здорового способу життя шляхом 
проведення масових загальноінститутських 
заходів 

 Протягом року Функціонування  спортивних 
секцій та колективів 
художньої самодіяльності, 
участь студентів та НПП 
інституту в спортивних 
змаганнях різних рівнів, 
проведення виховних заходів 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
Заболотній О.А., 

куратори груп 



відповідно до затвердженого 
Комплексного плану з 
виховної роботи. 
Участь в XXXVІI 
Міжнародному фестивалі 
художньої творчості 
«Голосіївська весна – 2019» 

3.1.6. Формування незалежних студентських ЗМІ  Протягом року Ведення студентських 
сторінок в соцмережах 
«Facebook», «Instagram» 
Випуск інформаційних 
вісників для студентів 
Подання інформації стосовно 
студентського 
самоврядування на сайт 
інституту 

Демчук І.О., 
Студентська рада 

 

3.1.7 Створення асоціації випускників інституту, 
сприяння налагодженню контактів органів 
студентського самоврядування з українськими та 
міжнародними студентськими організаціями 

 Протягом року Членство органу 
студентського 
самоврядування в Українській 
асоціації студентів 
Співпраця з органами 
Студентського 
самоврядування Білоруського 
державного університету, 
Індустріально-економічного 
коледжу ім. академіка Г.С. 
Сейткасимова (Астана). 
Спрівпраця з МГО 
«Студентська республіка» 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
Студентська рада 

 

3.1.8 Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи 
у громадській роботі, мистецькі та спортивні 
досягнення  

 Протягом року Безкоштовний відпочинок 
кращих студентів на базі 
відпочинку на річці Десна 
Реалізація програми 
культурно-оздоровчих заходів 
під час літніх канікул 
Нарахування додаткових балів 
в рамках правил призначення 
академічних стипендій 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Заверткін А.А.,  
Студентська рада  

 

3.1.9 Підвищення кваліфікації науково-педагогічних 
працівників, в т. ч. кураторів академічних груп, з 

 Протягом року Проведення циклу науково-
методичних практичних 
семінарів «Професійна 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г. 



питань оновлення змісту виховної роботи, 
психологічної і педагогічної компетентності 

діяльність сучасного 
викладача вищої школи» 
Функціонування ради 
кураторів академічних груп 
Співпраця з громадськими 
організаціями 

 

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ  ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень, спрямованих на вирішення проблем сталого сільського розвитку 

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

 Протягом року 
 
 
 

Видання матеріалів 
Міжнародних та 
Всеукраїнських науково-
практичних конференцій, 
проведених на базі  інституту. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
завідувачі кафедр 

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

 Протягом року Укладення договорів про 
співпрацю з навчальними 
закладами, науковими 
установами та провідними  
аграрними підприємствами 
області 

Лукач В.С., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г., 
Івановський А.В. 

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів 
4.2.10 Посилити наукову активність молодих вчених  Протягом року 

 
 
 
 

Проведення на базі інституту 2 
Міжнародних, 2 Всеукра-
їнських та 19 внутрішньо-
вузівських, науково-
практичних конференцій, 3 
семінарів та 6 круглих столів. 
Збільшення чисельності 
наукових публікацій молодих 
вчених. 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г.,  

завідувачі кафедр 

4.2.11 Інформаційна підтримка щодо отримання іменних 
стипендій, дипломів, інших заохочень для 
молодих вчених та студентів-дослідників, 
сприяння підвищенню рівня якості їх життя 

 Протягом року 
 
 
 

Здійснення контролю за  
діяльністю студентських 
наукових гуртків. 
Постійне інформування 
студентів та молодих вчених 
шляхом висвітлення 
інформації на веб-сторінці 
інституту, через інформаційні 
можливості Студентської ради 
інституту 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г.,  
завідувачі кафедр, 
керівники гуртків, 

члени студентського 
самоврядування 

 
 

4.2.13 Публікувати статті наукових та науково-
педагогічних працівників англійською та 

 
 

Протягом року 
 

Публікація статей НПП у 
міжнародних, вітчизняних 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 



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

  
 

виданнях, які мають імпакт-
фактор або індекс цитування 
та входять в наукометричні 
бази даних Scopus, Web of 
Science і наукових виданнях 
базового закладу. 

Царук Н.Г.,  
завідувачі кафедр 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОЛІПШЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ І СТУДЕНТІВ 
5.1.1 Забезпечити оновлення матеріально-технічної 

бази навчального процесу, а саме продовжити: 
– мультимедійне оформлення лекційних 
аудиторій; 
– наповнення сучасним обладнанням, приладами 
та іншим необхідним забезпеченням навчальні 
лабораторії 

 Протягом року Створення, переоснащення та 
модернізація лабораторій та 
аудиторій, 4 кафедр  

Івановський А.В., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г.,  
завідувачі лабораторій 

5.1.2 Забезпечити діяльність їдальні  Протягом року Забезпечити надходження 
коштів від послуг їдальні 

Крисько Н.А. 

5.1.3 Провести планові поточні ремонти у навчальних 
корпусах і гуртожитках  

 Протягом року Провести планові поточні 
ремонти у навчальних 
корпусах і гуртожитках. 
Проведення ремонту другого 
поверху лабораторного 
корпусу № 1, сходових маршів 
центрального корпусу, 
приміщень бухгалтерії і 
господарської частини, 
завершити благоустрій 
прилеглих до навчального 
корпусу територій. 

Лукач В.С., 
Івановський А.В., 

Трост Н.В. 
 

5.1.4 Продовжити реалізацію Програми 
енергозбереження 

 Протягом року Встановлення  
енергозберігаючих вікон, 
проведення теплоізоляції 
місць з найбільшою втратою 
тепла, модернізація системи 
опалення корпусу актового 
залу, здійснення поступового 
переходу на світодіодні 
джерела та застосування 
датчиків руху. 

Лукач В.С., 
Івановський А.В. 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ  І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ  ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 
6.1.1 Участь у проведенні заходу «День НУБіП 

України»  
 Травень 2019 Організація виставки 

інституту в рамках проведення 
Івановський А.В., 

Демчук І.О., 



заходу «День НУБіП України» 
із залученням студентів 
інституту 

 Кушніренко А.Г., 
Студентська рада 

6.1.3 Продовжити вшанування пам’яті видатних вчених 
та науковців інституту, функціонування Дошки 
пошани 

 Протягом року Ввести в дію «Музей історії 
інституту», «Музей пам’яті та 
гідності» та розробити 
екскурсійний маршрут для 
студентів та школярів області 
з метою популяризації історії 
рідного краю. 
Висвітлення інформації про 
видатних випускників 
інституту в Музеї історії 
інституту, на веб-сторінках 
відповідних  факультетів 

Гордіна Н.О., 
Заверткін А.А., 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г. 

6.1.7 Оновити логотипи і виготовити набори сувенірної 
продукції та атрибутики інституту та факультетів 

 Протягом року Підготовка буклетів, 
проспектів та іншої продукції 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Царук Н.Г. 
6.1.8 Організувати заходи щодо дотримання 

нормативно-правових актів з протидії і 
запобігання корупції та недопущення нестатутних 
відносин  

 

 Протягом року Оновлення Антикорупційної 
програми, функціонування 
Скриньки довіри, анонімні 
анкетування «Чи задоволений 
я навчанням в інституті», 
соціологічні опитування 
«Викладач очима студентів», 
комплексні тестування знань 
студентів. Результати  
заслуховувати на засіданнях 
науково-методичних рад 
факультетів та Вченої ради 
інституту 

Демчук І.О., 
Заверткін А.А., 

Кушніренко А.Г., 
Царук Н.Г.,  

члени студентського 
самоврядування 

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ 
7.1.1 Відповідно до чинного законодавства України 

провести конкурсний відбір на посади завідувачів 
кафедр 

 Протягом року Конкурсне обрання 
завідувачів кафедр 

Лукач В.С., 
Ляшенко Н.В., 

Демчук І.О. 
7.1.3 Проведення конкурсного відбору на посади 

науково-педагогічних працівників. 
Посилити роль науково-методичних рад 
факультетів, Вченої ради інституту.  

 Протягом року Відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» та 
«Порядку проведення 
конкурсу на заміщення посад 
НПП ВП НУБіП України 
«НАТІ» проводити конкурс на 

Лукач В.С., 
Ляшенко Н.В., 

Демчук І.О. 



заміщення посад науково- 
педагогічних працівників

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ
8.1.1 Збільшення обсягу надходжень коштів за освітні 

послуги
Протягом року Збільшення обсягу

надходжень коштів за освітні 
послуги за рахунок
збільшення кількості
вступників на основі договору 
за кошти фізичних чи
юридичних осіб

Лукач В.С.,
Лементарьов В.В., 
Кушніренко А.Г.,

Царук Н.Г.

8.1.2 Підвищення ефективності роботи навчально- 
виробничих лабораторій та госпрозрахункових 
підрозділів

Протягом року Збільшення надходження
коштів спеціального фонду від 
лабораторій рослинництва та 
тваринництва

Лукач В.С., 
Пунтус Д.М., 

Івановський А.В.

8.1.3 Збільшення питомої ваги надходження коштів 
спеціального фонду по відношенню до загального 
фонду

Протягом року Збільшення питомої ваги 
надходження коштів
спеціального фонду по
відношенню до загального 
фонду

Лукач В.С., 
Пунтус Д.М., 

Івановський А.В.

8.1.6 Здійснення громадського контролю (вчена рада, 
профспілки, студентське самоврядування) за 
ефективністю розподілу та якістю виконання всіх 
статей кошторису по ВП НУБіП України «НАТІ». 
Здійснення громадського контролю за фінансовою 
діяльністю інституту шляхом опублікування 
основних витрат, кошторисів, штатних розписів на 
сайті інституту

Протягом року Оприлюднювати звіти та 
виробничо-фінансові плани
інституту щоквартально,
річний звіт за 2019 рік.
Оприлюднення фінансового 
плану (кошторису), плану 
використання бюджетних
коштів, плану закупівель, 
штатного розпису,
фінансового звіту про
діяльність інституту

Одарич Т.Г., 
Панченко О.Д.

Заступник директора
з навчально-виховної роботи

Заступник директора з адміністративно- 
господарської роботи

Головний бухгалтер

Голова профспілкового комітету

І.О. Демчук

А.В.Івановський

Т.Г. Одарич

А.А. Заверткін
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