
Стан виконання реалізації програми «Голосіївська ініціатива-2025» за 2021 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 1.4. Міжнародна наукова кооперація 

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

Виконується Протягом року  Підготовлено та розіслано 
листи про співпрацю 24 
іноземним навчальним 
закладам. Організовано курси 
з поглибленого вивчення 
англійської мови для студентів 
та НПП інституту 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М. 

1.4.1 Встановлення зв’язків із спорідненими закладами 
освіти інших країн для співробітництва у навчальній, 
науковій і методичній роботі, обміну молодими 
вченими; розширення міжнародного співробітництва 
у сфері інтелектуальної власності. 

Виконується Протягом року  Написання наукових статей, 
проведено 2 міжнародні та 2 
всеукраїнські науково-
практичні онлайн- 
конференції. Забезпечено 
доступ до ресурсів 
видавництва Bentham Science. 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М.,  
Гордіна Н.О. 

1.4.2 Офіційне членство науковців Інституту в 
міжнародних громадських професійних об’єднаннях, 
забезпечення вільного доступу до авторитетних 
міжнародних наукометричних баз даних (Scopus, 
Web of Science, EBSCOPUBLISHING). 

Виконано Протягом року  Забезпечено доступ до 
ресурсів видавництва Bentham 
Science. 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М. 

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

2.1.1 Забезпечення відкритого доступу всіх категорій 
здобувачів вищої освіти (включаючи людей із 
особливими потребами) до освітніх послуг та 
збільшення контингенту студентів за навчальними 
програмами (бакалаврату, магістратури). 

Виконується Протягом року  Виконання ліцензійних вимог 
в частині забезпечення 
доступу до освітніх послуг 
людей із особливими 
потребами. 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М. 

2.1.3 Участь в удосконаленні чинної законодавчої та 
нормативно-правової бази з питань надання вищої 
освіти, самостійне регулювання освітньої, наукової 

Виконано Протягом року Оновлено положення про 
організацію освітнього 
процесу; розроблено та 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М. 



 
 
 

діяльності та інформаційного забезпечення їх 
відповідності цілям і змісту навчальних програм на 
основі компетентнісного підходу та особистісної 
орієнтації. 

затверджено в установленому 
порядку 9 положень щодо 
забезпечення якості освітньої 
діяльності та інші внутрішні 
нормативні документи 
інституту 

2.1.4 Залучення рад роботодавців та провідних фахівців 
підприємств й організацій галузі, кращих 
підприємців до змістового наповнення освітніх 
програм, проведення практичного навчання 
здобувачів вищої освіти, вивчення якості підготовки 
фахівців і подальшого працевлаштування кращих 
випускників інституту. 

Виконано Протягом року Співпраця з провідними 
аграрними підприємствами 
регіону, оновлення договорів 
про співпрацю; оновлення  
переліку базових господарств. 
Діяльність Ради роботодавців 
інституту 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М., 

Кулик В.П., 
завідувачі кафедр 

2.1.5 Удосконалення практики атестації науково-
педагогічних, педагогічних працівників вищої 
кваліфікації інституту, особливо із числа молодих та 
нових працівників. 

Виконано Протягом року Складання щорічного 
рейтингу результатів роботи 
науково-педагогічних 
працівників та кафедр. 
Планування та облік роботи 
НПП здійснюється на основі 
хмарного сервісу Google. 
Атестація педагогічних 
працівників та майстрів 
виробничого навчання. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М. 

2.1.6 Удосконалення внутрішньої й зовнішньої системи 
забезпечення контролю якості освітнього процесу, 
що включає дотримання стандартів освітньої 
діяльності та стандартів вищої освіти, ліцензування 
нових спеціальностей та акредитацію освітніх 
програм, атестацію здобувачів вищої освіти, участь у 
державних та міжнародних рейтингах, розвиток 
системи менеджменту якості. 

Виконано Протягом року Щосеместрове проведення 
анкетування студентів щодо 
якості освітніх послуг, рівня 
студентського 
самоврядування, задоволення 
викладацьким складом. 
Анкетування стейкхолдерів 
освітніх програм. 
Проведення директорського 
контролю 2 рази на рік. 
Взаємовідвідування занять. 
Відкриті лекції провідних 
НПП кафедр. 
Проведення інших заходів 
відповідно до Положення про 
забезпечення якості 
освітнього процесу. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
координатори із 

забезпечення якості 
кафедр 



 

2.1.7 Постійне підвищення якості освітнього процесу за 
фахово-професійним, інформаційно-
телекомунікаційним та іноземно-мовним напрямами 
відповідно до кращих зразків вітчизняних і 
зарубіжних ЗВО та вимог МОН України. 

Виконується Протягом року Стажування науково-
педагогічних працівників на 
виробництві, підвищення 
кваліфікації за інформаційним 
напрямом, стажування за 
кордоном, вивчення іноземної 
мови з отриманням 
підтверджуючих документів. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М. 

2.1.8 Підтримання та зміцнення взаємозв’язку інституту з 
коледжами для продовження навчання молодших 
спеціалістів за програмами бакалаврату інституту. 

Виконується Протягом року Співпраця з коледжами та 
технікумами, проведення 
роз'яснювальної роботи серед 
студентів старших курсів, 
участь в ярмарках професій та 
Днях відкритих дверей. 
Проведення онлайн-Днів 
відкритих дверей 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
Кулик В.П. 

2.1.9 Реалізація поступової інтегральної модульності 
навчальних програм молодшого спеціаліста та 
бакалавра з метою надання можливості молодшим 
спеціалістам продовжити навчання за програмами 
підготовки бакалаврів за скороченим терміном 
навчання. 

Виконується Постійно Співпраця з коледжами та 
технікумами з метою 
інтеграції навчальних планів, 
організація роботи додаткових 
навчальних курсів для 
ліквідації академічної різниці 
при вступі за скороченим 
терміном навчання. 
Моніторинг освітніх програм 
підготовки фахових молодших 
бакалаврів. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М.,  
гаранти освітніх програм 

Мета 2.2. Розвиток магістратури 
2.2.2 Запровадження в навчальний процес підготовки 

магістрів майстер-класів провідних науковців НУБіП 
України, експертів, виробничників та закордонних 
вчених, з частковим переходом до блочного навчання 
та дуальної освіти. 

Виконується Протягом року Співпраця НУБіП України, 
роботодавцями та 
виробничниками регіону, 
організація спільних 
семінарів, круглих столів, 
тренінгів, відкритих занять. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
випускові кафедри 

2.2.3 Забезпечення наскрізної тематики досліджень 
студентів, починаючи із курсових робіт (проектів) 
другого року навчання із фаху, продовжуючи їх у 
випускних бакалаврських і магістерських роботах. 

Виконується Протягом року Розробка та затвердження 
наскрізної тематики курсових 
та випускних робіт (проєктів) 
відповідно Положень, її 
постійне оновлення. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
випускові кафедри 

2.2.4 Запровадження нової процедури підготовки і захисту 
магістерських робіт: 

Виконується Протягом року Затвердження теми, 
презентація мети, задач та 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 



 

– впродовж 1 року навчання – затвердження 
теми, презентація мети, задач та методів дослідження 
на засіданнях випускових кафедр (1-й семестр), 
презентація теоретичної складової магістерської 
роботи (2-й семестр); 
– впродовж 2 року навчання – постерні 
презентації за спеціальностями, перевірка 
магістерських робіт на наявність плагіату та 
попередній захист на засіданнях випускових кафедр. 

методів дослідження на 
засіданнях випускових кафедр 
(1-й семестр), презентація 
теоретичної складової 
магістерської роботи (2-й 
семестр). 
Організація та проведення в 
листопаді-грудні постерних 
презентацій за 
спеціальностями, перевірка 
магістерських робіт на 
наявність плагіату та 
попередній захист на 
засіданнях випускових 
кафедр. 

Македон Г.М., 
випускові кафедри 

2.2.5 Посилення участі в науковій діяльності та обов'язкове 
винесення на захист результатів власних аналітичних 
досліджень студентів. 

Виконується Листопад-грудень 
2021 року 

Участь студентів у науково-
практичних конференціях, що 
проходять на базі інституту; 
видання збірки постерних 
презентацій магістрів та 
каталогу авторефератів. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
випускові кафедри 

2.2.6 Продовження практики 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. 

Виконується  Протягом року  Посилення відповідальності 
випускових кафедр за якість 
власних наукових досліджень 
студентів, їх участь у 
науковому житті інституту; 
видання випусковими 
кафедрами щорічних 
каталогів авторефератів 
випускних магістерських 
робіт.  

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
випускові кафедри 

Мета  2.3. Поліпшення навчально-методичної та видавничої діяльності, використання інформаційних  та інтерактивних технологій 
2.3.1 Розвиток дистанційної форми надання освітніх 

послуг через удосконалення навчально-методичного 
забезпечення дисциплін на навчально-
інформаційному порталі інституту, його технічного 
забезпечення та підвищення кваліфікації науково-
педагогічних працівників. 

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

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

2.3.2 Методичне забезпечення реалізації елементів 
дуальної форми навчання, в т. ч. за освітніми 
програмами підготовки магістрів. 

Виконується Протягом року Оновлення методичного 
забезпечення практичного 
навчання (практичні, 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 



 

лабораторні заняття, 
навчальні та виробничі 
практики). Започаткування 
нових форм методичного 
забезпечення (відео-
матеріали). 

завідувачі кафедр 

2.3.3 Наповнення електронної бібліотеки інституту 
електронними версіями підручників та навчальних 
посібників нового типу й забезпечення 
безперешкодного доступу до них здобувачів вищої 
освіти. 

Виконується Протягом року Видання підручників 
(навчальних посібників) за 
рекомендацією Вченої ради 
інституту (12 навчальних 
посібників). 
Закупівля новітніх навчально-
методичних видань для 
забезпечення навчально-
виховного процесу в інституті 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
Гордіна Н.О. 

2.3.4 Методичний супровід формування академічної 
доброчесності у здобувачів вищої освіти та науково- 
педагогічних працівників інституту. 

Виконується 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., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

2.3.5 Методичний супровід використання нових 
інтерактивних технологій навчання в освітньому 
процесі інституту. 

Виконується Протягом року Запровадження нових 
інтерактивних технологій 
навчання, зумовлених 
активним використанням 
дистанційного навчання. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

2.3.6 Удосконалення методик отримання зворотного 
зв’язку щодо якості організації освітнього процесу з 
погляду здобувачів вищої освіти, роботодавців, 
науково-педагогічних працівників, випускників 
інституту тощо. 

Виконується Протягом року Проведення анкетування 
здобувачів вищої освіти, 
випускників інституту, інших 
стейкхолдерів щодо якості 
освітніх послуг, рівня 
студентського 
самоврядування, задоволення 
викладацьким складом. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

2.3.7 Формування нової стратегії підвищення кваліфікації 
науково-педагогічних працівників інституту з метою 
опанування ними новітніх технологій та набуття 
практичного досвіду у виробничій сфері. 

Виконується Протягом року Планування підвищення 
кваліфікації науково-
педагогічними працівниками 
інституту відповідно до вимог 
дистанційного навчання, 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 



 

обов'язкове проходження 
стажування на виробництві. 

2.3.8 Розроблення нових технологій формування 
загальних, інтегральних та фахових компетентностей 
у випускників бакалаврату та магістратури інституту. 

Виконується Протягом року Використання сучасних форм 
та методів навчання, постійне 
оновлення змісту навчання, 
інтеграція навчальних цілей з 
виробничими потребами. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

2.3.9 Методичний супровід розроблення нових 
профорієнтаційних технологій залучення абітурієнтів 
до інституту через започаткування роботи 
спеціалізованих гуртків, секцій, підготовчих курсів, 
проведення інститутських олімпіад для мотивованого 
відбору кращих вступників. 

Виконується Протягом року Активне використання 
інформаційних технологій, 
проведення онлайн Днів 
відкритих дверей, підготовчих 
курсів, проведення олімпіади 
до вступу. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

2.3.10 Удосконалення навчально-методичного забезпечення 
освітнього процесу через застосування сучасних 
інформаційних і телекомунікаційних технологій. 

Виконується Протягом року Використання інформаційних 
технологій у навчанні, 
хмарних сервісів, технологій 
дистанційного навчання, 
відео-конференцій, тощо. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

2.3.11 Забезпечення успішної участі студентів інституту у 
Всеукраїнських студентських олімпіадах та здобуття 
ними щорічно призових місць. 

Виконується Протягом року Забезпечення підготовки  
студентів до участі у 
Всеукраїнських студентських 
олімпіадах 2020-2021 н.р. та 
Всеукраїнському конкурсі 
студентських наукових робіт 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М., 

завідувачі кафедр 

2.3.12 Реалізація сучасних інформаційних технологій у 
діяльності бібліотеки. 

Виконується Протягом року Наповнення електронної 
бібліотеки інституту  
навчальними та науковими 
виданнями НПП інституту за 
2020 рік 

Гордіна Н.О., 
 завідувачі кафедр 

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

самоврядування через активізацію роботи 
студентської організації, підвищення 
професіоналізму лідерів та активістів студентського 
самоврядування шляхом залучення їх до бізнес-
тренінгів, оновлення і забезпечення рейтингової 
системи поселення в гуртожиток, виховання 
сумлінної поведінки, відповідального ставлення до 
членів колективу, майна інституту, неухильне 
дотримання Присяги студента. 

Виконується 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». 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
Студентська рада 



Проведення студентських 
круглих столів та форумів 

3.2 Створення в гуртожитках і на території студентського 
містечка умов для вільного розвитку особистості, 
забезпечення реалізації творчих ідей, самовиховання 
і самовдосконалення, виявлення індивідуальних 
здібностей, обдарованості й талантів, самореалізації у 
сфері наукової, професійної, художньо-естетичної, 
спортивно-оздоровчої діяльності. 

Виконується 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 

3.3 Розроблення річних комплексних програм виховної 
роботи із студентством для факультету, інституту  

Виконується Протягом року Виконання Комплексного 
плану з виховної роботи ВП 
НУБіП «Ніжинський 
агротехнічний інститут» на 
2020-2021 н.р. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М. 

3.4 Забезпечення повноцінного розвитку молоді, охорона 
і зміцнення її фізичного, психічного та духовного 
здоров'я, захист соціальних прав, формування 
особистості шляхом патріотичного, правового, 
екологічного, трудового виховання, утвердження в 
учасників освітнього процесу моральних цінностей, 
соціальної активності, громадянської позиції та 
відповідальності, здорового способу життя, вміння 
вільно мислити та самоорганізовуватися в сучасних 
умовах, створення необхідних умов для реалізації 
учасниками освітнього процесу їх здібностей і 
талантів, збереження та примноження моральних, 
культурних, наукових цінностей і досягнень 
суспільства, поширення знань серед населення, 
підвищення освітнього і культурного рівня громадян 
шляхом проведення масових заходів. 

Виконується Протягом року Функціонування  спортивних 
секцій та колективів 
художньої самодіяльності, 
участь студентів та НПП 
інституту в спортивних 
змаганнях різних рівнів, 
проведення виховних заходів 
відповідно до затвердженого 
Комплексного плану з 
виховної роботи  та 
протиепідемічних заходів 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М.,  
куратори груп 

3.5 Організація студентських виробничих та будівельних 
бригад під час проходження виробничих, навчальних 
практик, стажувань тощо. 

Виконується Протягом року Організація студентських 
виробничих бригад для 
набуття практичних навичок. 
Участь студентів у діяльності 
навчально-виробничих 
лабораторій ННВП інституту, 
участь у проекті "Ягоди 
Ніжинщини"; участь у 
наукових дослідженнях по 
агрономії  на дослідній 
ділянці. 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М., 

Кулик В.П. 



3.6. Формування незалежних студентських ЗМІ (випуск 
електронної студентської газети), прищеплення 
студентам любові до України та інституту, виховання 
їх у дусі українського патріотизму і поваги до 
Конституції України та державних символів Україн. 

Виконується 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 

 

3.7 Створення асоціації випускників інституту – 
сприяння налагодженню зв’язків та провадження 
діяльності в галузі освіти, науки, спорту, мистецтва і 
культури, контактів органів студентського 
самоврядування інституту з українськими та 
міжнародними студентськими організаціями. 
 

Виконується 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., 

Македон Г.М., 
Студентська рада 

 

3.8 Моральне та/або матеріальне заохочення за успіхи у 
громадській роботі, мистецькі та спортивні 
досягнення тощо. 

Виконується 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  

 

3.9 Підвищення кваліфікації педагогічних працівників, у 
т. ч. наставників академічних груп, з питань 
оновлення змісту виховної роботи, психологічної та 
педагогічної компетентності. 

Виконується Протягом року Проведення циклу науково-
методичних практичних 
семінарів «Професійна 
діяльність сучасного 
викладача вищої школи» 
Функціонування ради 
кураторів академічних груп 
Співпраця з громадськими 
організаціями 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М. 
 

НАПРЯМ 4. РОЗВИТОК НАУКОВОЇ  ТА ІННОВАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 



Мета 4.1. Розширення напрямів та підвищення якості фундаментальних і прикладних досліджень та науково- технічних розробок, спрямованих на вирішення Цілей 
Сталого Розвитку 

4.1.1 Пошук і розвиток нових, у тому числі проривних, 
напрямів фундаментальних і прикладних досліджень 
та науково-технічних розробок у галузі аграрних, 
технічних, біологічних, економічних, юридичних, 
природничих, педагогічних, історичних, 
філософських, географічних, фізико- математичних 
наук. 

Виконується Протягом року Видання матеріалів 2 
Міжнародних та 2 
Всеукраїнських науково-
практичних конференцій, 
проведених на базі  інституту. 
Виконання наукових 
досліджень на замовлення 
агроформувань; робота над 
ініціативними темами, 
затвердженими в УкрІНТЕІ. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

4.1.3 Придбання сучасного лабораторного обладнання, 
моделюючих пакетів програм для покращання 
організаційних та технічних умов проведення 
фундаментальних досліджень. 

Виконується Протягом року Придбання сучасного 
лабораторного обладнання для 
студентів спеціальностей 201 
Агрономія, 204 Технологія 
виробництва і переробки 
продукції тваринництва; 
оновлення лабораторної бази 
спеціальностей 208 
Агроінеженерія, 141 
Електроенергетика, 
електротехніка та 
електромеханіка. 
Створення зеленого класу, 
польової лабораторії для 
практичних досліджень. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

4.1.6 Удосконалення системи фінансового планування і 
супроводу виконання науково-дослідних робіт; 
оптимізація структури кошторису витрат для 
проведення наукових досліджень. Збільшення обсягів 
фінансування наукових досліджень. 

Виконується Протягом року Розробка перспективного 
плану виконання науково-
дослідних робіт, оптимізація 
кошторису витрат на їх 
проведення. Збільшення 
надходження до спеціального 
фонду від проведених 
наукових досліджень 
Виконання наукових 
досліджень на замовлення 
агроформувань 

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

Македон Г.М. 

4.1.9 Активна співпраця з бізнесом. Розширення джерел 
залучення коштів на проведення науково-дослідних 

Виконується Протягом року Проведення на базі інституту 5 
науково-практичних 
семінарів, 6 круглих столів, 

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



 

робіт та надання платних інформаційно-
консультаційних та науково- експертних послуг.  

днів поля тощо для 
поглиблення співпраці з 
бізнесовими структурами. 

Македон Г.М. 

4.1.13 Оптимізація підготовки, випуску та розповсюдження 
наукових видань (журнали, монографії, збірники 
наукових праць тощо). 

Виконується Протягом року Видання матеріалів  2 
Міжнародних та 2  
Всеукраїнських науково-
практичних конференцій, 
проведених на базі  інституту. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

4.1.14 Залучення до складу редакційних колегій іноземних 
вчених та представників міжнародних наукових 
установ, які мають високий індекс цитування. 

Виконано Протягом року Залучення до складу 
редакційних колегій 
іноземних вчених та із ЗВО-
партнерів. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М., 
завідувачі кафедр 

4.1.18 Взаємодія з вітчизняними і зарубіжними закладами 
вищої освіти, науковими установами у здійсненні 
наукової та інноваційної діяльності, активне 
залучення до реалізації спільних наукових програм і 
проектів. 

Виконується Протягом року Проведення на базі інституту 2 
Міжнародних, 2 
Всеукраїнських 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., 
Македон Г.М.,  

завідувачі кафедр 

4.1.19 Покращання якісного та кількісного складу штатних 
наукових працівників інституту. 

Виконується Протягом року Створення можливостей до 
розкриття наукового 
потенціалу штатних 
працівників, залучення до 
викладацької роботи кращих 
випускників магістратури з 
подальшим їх вступом до 
аспірантури НУБіП України. 
Проходження стажування за 
кордоном, отримання 
сертифікатів іноземної мови 
рівня не нижче В2. 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М.,  

завідувачі кафедр 

Мета 4.2. Підвищення якості підготовки наукових кадрів 
4.2.12 Залучення студентів, аспірантів та молодих вчених до 

участі у міжнародних та вітчизняних наукових 
конкурсах, науково-дослідних роботах і проектах та 
інших науково- технічних заходах. 

Виконується Протягом року Проведення на базі інституту 2 
Міжнародних, 2 
Всеукраїнських та 19 
внутрішньо-вузівських, 
науково-практичних 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М.,  

завідувачі кафедр 



конференцій, 3 семінарів та 6 
круглих столів. 
Збільшення чисельності 
наукових публікацій молодих 
вчених. 

4.2.13 Опублікування статей наукових та науково- 
педагогічних працівників англійською та 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 Інституту. 

Виконується Протягом року Публікація статей НПП у 
міжнародних, вітчизняних 
виданнях, які мають імпакт-
фактор або індекс цитування 
та входять в наукометричні 
бази даних Scopus, Web of 
Science і наукових виданнях 
базового закладу. 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М.,  
завідувачі кафедр 

 

Мета 4.3. Поліпшення інноваційної діяльності 
4.3.3 Використання під час освітнього процесу новітньої 

сільськогосподарської техніки та обладнання; 
провадження науково-дослідної та інноваційної 
діяльності з питань розроблення, випробування і 
впровадження новітньої сільськогосподарської 
техніки, обладнання та технологій; розроблення та 
сприяння впровадженню новітньої техніки, 
обладнання та технологій для отримання 
високоякісної, безпечної для життя та 
конкурентоспроможної сільськогосподарської 
продукції; вивчення та аналіз ринку новітньої техніки 
та обладнання, сприяння впровадженню в практику 
наукових досягнень через підвищення технічного і 
технологічного рівня вітчизняного 
сільськогосподарського машинобудування. 

Виконується Протягом року Оновлення матеріально-
технічної бази навчально-
науково-виробничого 
підрозділу; забезпечення 
успішної діяльності 
навчально-виробничих 
лабораторій. 
Посилення взаємозв'язків 
навчально-виробничих 
лабораторій та випускових 
кафедр, спільне оновлення 
наскрізних програм практик 
студентів. 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М.,  

завідувачі кафедр 

4.3.7 Участь вчених інституту у розробці та виконанні 
регіональних інноваційних програм та проектів, 
впровадження системи стимулювання та мотивації 
праці наукових працівників, орієнтованої на 
об‘єктивну оцінку реалізації конкретних завдань за 
кінцевим результатом. 

Виконується Протягом року Забезпечення інформаційної 
підтримки наукових 
досліджень шляхом випуску 
електронних інформаційних 
видань, на підставі участі в 
Інтернет-семінарах, форумах, 
конференціях, тощо. 
Участь у роботі Ради молодих 
вчених Чернігівської області. 

Македон Г.М., 
Кушніренко А.Г., 
завідувачі кафедр 

Мета 4.4. Розвиток інформаційної та комунікаційної бази 
4.4.2 Забезпечення сталого функціонування єдиного 

електронного навчально-науково-інформаційного 
Виконується Протягом року Забезпечення інформаційної 

підтримки наукових 
Заверткін А.А., 

Кушніренко А.Г., 



середовища інституту, у т. ч. навчально-
інформаційного порталу, інституційного 
репозиторію, відеопорталу, електронної бібліотеки, 
електронних наукових журналів, бібліотечного 
фонду й забезпечення широкого застосування нових 
інформаційних та телекомунікаційних технологій 
доступу до світової мережі знань. 

досліджень шляхом випуску 
електронних інформаційних 
видань, на підставі участі в 
Інтернет-семінарах, форумах, 
конференціях, тощо. 

Македон Г.М. 
 

4.4.3 Розвиток інформаційно-освітнього середовища 
Інституту на основі активізації розроблення нових 
електронних навчальних, науково-методичних та 
інформаційно-довідкових web-ресурсів, активне їх 
використання у навчальному процесі. 

Виконується Протягом року Наповнення репозиторію на 
базі єдиного електронного 
навчально-науково-
інформаційного середовища 
DSpace. 

Заверткін А.А., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М. 
 

4.4.6 Удосконалення роботи web-сайту та інтернет-центру 
Інституту, у т. ч. web-сайтів регіональних ЗВО, за 
допомогою інноваційних інформаційно-
телекомунікаційних технологій. 

Виконується Протягом року Тестування і впровадження 
нових функціональних 
можливостей: вдосконалення 
системи управління 
інформаційним наповненням 
веб-сайта; встановлення 
додаткових програмних 
засобів, шаблонів 
інформаційного наповнення та 
графічних тем; інтеграція 
нових компонент у систему. 

Заверткін А.А., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М. 
 

НАПРЯМ 5. ОНОВЛЕННЯ МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНОЇ БАЗИ ТА ПОКРАЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО БЛАГОПОЛУЧЧЯ СПІВРОБІТНИКІВ ТА СТУДЕНТІВ 
5.2 Спільно з профспілковим комітетом забезпечити 

якісним харчуванням студентів та співробітників 
інституту. Зміцнити базу оздоровчого центру. 

Виконується Протягом року Забезпечити надходження 
коштів від послуг їдальні, 
використання 
сільськогосподарської 
продукції власного 
виробництва. 
Здійснення поточного 
ремонту бази відпочинку на р. 
Десна. 

Крисько Н.А., 
Заверткін А.А., 
Заболотній О.А. 

5.3 Планове та ефективне проведення поточних ремонтів 
у навчальних корпусах має носити якісний характер і, 
як наслідок, довгостроковий період післяремонтної 
експлуатації – тривалістю не менше п’яти років для 
місць загального користування та десятирічного 
безремонтного періоду – дахів 

Виконується Протягом року Провести планові поточні 
ремонти у навчальних 
корпусах і гуртожитках. 

Лукач В.С., 
Івановський А.В., 

Трост Н.В. 

5.4 Реалізація Програми енергозбереження планується 
через здійснення енергоаудиту, утеплення 

Виконується Протягом року Встановлення  
енергозберігаючих вікон, 

Лукач В.С., 
Івановський А.В. 



приміщень, організаційно-технічних заходів, 
спрямованих на мінімізацію витрат енергії, що має 
узгоджуватись з модернізацією системи тепло-, 
водопостачання у навчальних корпусах, гуртожитках, 
навчально-дослідних господарствах, через 
встановлення автоматичних регуляторів подачі 
енергоресурсів (відповідно до їх виробничої 
потреби). 

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

5.6 Здійснення переходу на автономні котельні, 
альтернативні джерела енергії. Поступове виробниче 
оновлення електричної мережі шляхом прокладання 
нових ліній має відбуватися на основі нових 
матеріалів та технологій з врахуванням зростаючої 
потреби у електроенергії в гуртожитках та 
навчальних корпусах. 

Виконується Протягом року Перехід гуртожитків на 
автономну котельню на 
альтернативних джерелах 
енергії. 

Лукач В.С., 
Івановський А.В. 

5.7 Передбачити придбання нової техніки, зокрема 
вантажного і будівельного автотранспорту, тракторів, 
снігоприбиральної техніки, формування і ефективне 
використання запасів пального та мастильних 
матеріалів для обслуговування інституту. 

Виконується Протягом року Придбання нової техніки, 
зокрема вантажного і 
будівельного автотранспорту, 
тракторів, формування і 
ефективне використання 
запасів пального та 
мастильних матеріалів для 
обслуговування інституту 

Лукач В.С., 
Івановський А.В. 

5.8 Реконструкція основних фондів та забезпечення 
благоустрою прилеглих до будівель інституту 
територій, проведення реконструкції інженерних 
мереж, доріг і тротуарів, у т. ч. для велосипедного 
руху та для забезпечення доступності і безпеки 
пересування людей з особливими потребами. 

Виконується Протягом року Завершення благоустрою 
прилеглої території, 
реконструкції інженерних 
мереж, доріг і тротуарів, у т. ч. 
для велосипедного руху та для 
забезпечення доступності і 
безпеки пересування людей з 
особливими потребами. 

Лукач В.С., 
Івановський А.В. 

НАПРЯМ 6. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ  І МОРАЛЬНО-ЕТИЧНІ ЦІННОСТІ  ТА СУСПІЛЬНІ ОРІЄНТИРИ КОЛЕКТИВУ 
6.2 Щорічне проведення заходу “День НУБіП України”, 

який відзначається в четверту п’ятницю травня, що 
слугує популяризації Університету, відновленню 
традицій, формуванню та розвитку нових суспільно-
моральних цінностей його колективу 

Виконано Травень 2021 року Участь в онлайн-заході «День 
НУБіП України» із 
залученням співробітників та 
студентів інституту. 
Запис відеопривітання для 
Дня університету 

Івановський А.В., 
Демчук І.О., 

 Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М., 

Студентська рада 

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

Виконується Протягом року Функціонування Музейного 
комплексу інституту, 
проведення екскурсій для 

Гордіна Н.О., 
Заверткін А.А., 

Кушніренко А.Г., 



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. 

Македон Г.М. 

6.5 Продовження формування єдиної електронної бази 
даних про випускників, у т.ч. громадян іноземних 
країн. 

Виконується Протягом року Ведення реєстру випускників. Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М. 

6.7 Виготовлення сувенірної продукції та атрибутики 
інституту та факультетів (згідно з чинним Законом 
України «Про охорону прав на знаки для товарів і 
послуг»). 

Виконується Протягом року Підготовка буклетів, 
проспектів та іншої продукції 
(папки, блокноти, ручки, 
футболки, кепки) 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М. 

6.8 Вшанування благодійників інституту, виготовлення 
стендів на честь тих, хто бере участь у допомозі 
інституту. Забезпечення належного вигляду фасаду і 
внутрішнього стану будівель і приміщень інституту 
як необхідної умови культурного виховання його 
студентів, науково-педагогічних працівників та 
інших співробітників 

Виконується Протягом року Ведення реєстру 
благодійників, оновлення 
інформації про них в Музеї 
історії інституту. 
Здійснення ремонту коридору 
першого поверху, що веде до 
спортивної зали, оновлення 
тенісного та тренажерного 
залів. 
Підготовка приміщень для 
музею огірка. 

Лукач В.С., 
Івановський А.В., 

Заверткін А.А. 

6.9 Постійна підготовка та видання наукових і науково- 
популярних видань, присвячених історії інституту, 
його науковим досягненням, видатним науковцям, 
співробітникам і випускникам 

Виконується Протягом року Видання статей в 
регіональних журналах та 
газетах, на сторінках інтернет-
видань. Функціонування в  
читальному заді інституту та 
на сторінці бібліотеки  
постійно діючої виставки. 

Лукач В.С., 
Демчук І.О., 

Івановський А.В., 
Заверткін А.А. 

6.11 Дотримання норм етичної поведінки відповідно до 
затвердженого «Етичного кодексу науково-
педагогічного працівника», Присяги студента, 
«Положення про академічну доброчесність» та 
положень біоетики. 

  Функціонування комісії з 
академічної доброчесності, 
етичної поведінки; комісії з 
недопущення дискримінації та 
сексуальних домагань. 
Проведення роз'яснювальної 
роботи серед студентів щодо 
недопустимості неетичної 

Демчук І.О., 
Кушніренко А.Г., 

Македон Г.М. 



поведінки та академічної 
недоброчесності.  

НАПРЯМ 7. ДЕМОКРАТИЗАЦІЯ УПРАВЛІННЯ, РОЗВИТОК САМОВРЯДУВАННЯ 
7.1 Відповідно до цілей демократизації суспільного 

життя науково-педагогічного колективу активізувати 
і підвищувати роль колективу навчального закладу, 
його структурних складових у прийнятті важливих 
рішень життєдіяльності інституту. 

Виконано Серпень-вересень 
2021 року 

Конкурсне обрання 
завідувачів кафедр; оновлення 
порядку проведення 
конкурсного відбору науково-
педагогічних працівників 
згідно з методичним 
рекомендаціями МОН 
України 

Лукач В.С., 
Ляшенко Н.В., 

Демчук І.О. 

7.2 Введення принципових змін у рейтингову систему 
обліку навчально-методичного, науково-
педагогічного, культурно-виховного навантаження та 
схему базового фінансування оплати праці відповідно 
до чинного законодавства. 

Виконано Серпень-вересень 
2021 року 

Щорічне оновлення 
положення про планування та 
облік роботи науково-
педагогічних працівників 
інституту.  

Лукач В.С., 
Ляшенко Н.В., 

Демчук І.О. 

7.3 Здійснювати пряме, конкурсне обрання претендентів 
на посади деканів факультетів, завідувачів кафедр на 
два послідовних терміни роботи тривалістю до п’яти 
років відповідно до чинного законодавства України 
та Положення про Інститут. 

Виконано Серпень-вересень 
2021 року 

Відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» та 
«Порядку проведення 
конкурсу на заміщення посад 
НПП ВП НУБіП України 
«НАТІ» проводити конкурс на 
заміщення посад науково-
педагогічних працівників 

Лукач В.С., 
Ляшенко Н.В., 

Демчук І.О. 

7.5 Науково-педагогічні працівники пенсійного віку 
працюють на посадах за контрактом, тривалість якого 
визначається за погодженням з трудовим колективом, 
профспілками, відповідно до кваліфікації, почесних 
та наукових звань і за обсягом диференційованого 
навчального навантаження. 

Виконано Серпень-вересень 
2021 року 

Відповідно до Закону України 
«Про вищу освіту» та 
«Порядку проведення 
конкурсу на заміщення посад 
НПП ВП НУБіП України 
«НАТІ» проводити конкурс на 
заміщення посад науково-
педагогічних працівників 

Лукач В.С., 
Ляшенко Н.В., 

Демчук І.О. 

НАПРЯМ 8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ УНІВЕРСИТЕТУ 
8.2 Забезпечення постійного зростання фінансування 

діяльності, збільшення залучення колективами 
факультетів, кафедр і навчально- науково-
виробничих лабораторій коштів від надання 
наукових, освітніх, технічних, житлово-комунальних, 
побутових та інших послуг; навчально-дослідними 
господарствами доходів від виробничо-господарської 
діяльності в рослинництві, тваринництві та 

Виконується 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., 
Демчук І.О., 

Івановський А.В.. 
Заверткін А.А., 

Кушніренко А.Г., 
Македон Г.М. 




