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1. Основні концептуальні аспекти Програми

Програма діяльності Слобожанського навчально-практичного центру
сталого розвитку сільських територій Харківщини (СНПЦ) (рис. 1, рис. 2)
розроблена відповідно до Законів України "Про освіту", "Про вищу освіту", "Про
інноваційну діяльність", «Про сільськогосподарську дорадчу діяльність»,
Статутів виконавців, Державної цільової програми розвитку українського села на
період до 2015 року, Комплексної програми інвестиційно-інноваційного розвитку
АПВ та земельної реформи Харківської області у 2011-2015 роках та на період до
2020 року, Проекту соціально-економічного розвитку сільських територій "Рідне
село" Міністерства аграрної політики та продовольства, Проекту концепції
"Державної програми сталого сільського розвитку України на період до 2025
року" і направлена на розвиток сільських територій відповідно до підходів ЄС,
сформованих у рамках спільної Європейської політики сільського розвитку, де її
основною ціллю є поліпшення якості життя і економічного благополуччя
сільських жителів.
Сталий сільський розвиток:
- охоплює економічний, соціальний та екологічний аспекти;
- утворює механізм підготовки сільського сектору країни до функціонування
в умовах Угоди про асоціацію та зони вільної торгівлі з ЄС;
- забезпечує стабілізацію чисельності та збільшення тривалості життя
сільських жителів, їх повну і продуктивну зайнятість, підвищення рівня
життя в сільських територіях, раціональне використання і відтворення їх
природо-ресурсного потенціалу;
- передбачає зростання ефективності сільської економіки, створення робочих
місць

та

подолання

бідності,

підвищення

конкурентоспроможності

сільськогосподарської продукції та збільшення обсягів її виробництва.
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Рис.1 Інтеграційна модель нормативно-правового і духовного забезпечення
діяльності Слобожанського навчально-практичного центру сталого розвитку
сільських територій Харківщини
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ПД ННІ ТС

ПД ННІ ПХВ
Кафедри:
обладнання та інжинірингу
переробних і харчових виробництв,
теоретичної механіки і деталей машин,
вищої математики і фізики, мовної
підготовки, хімії, агрономії і екології,
технологій переробних і
харчових виробництв

Кафедри:
технологічних систем ремонтного
виробництва, технічного сервісу машин,
системотехніки і технологій лісового
комплексу, технології матеріалів,технічних систем
і технологій тваринництва ім. Б.П. Шабельника,
міцності та надійності машин
ім. В.Я.Аніловича

ПД ННІ ІР
Центр теоретичних досліджень
в рослинництві, національний центр
генетичних ресурсів рослин України,
центр наукових досліджень з питань
інтелектуальної власності та маркетингу
,центр рослинництва, насінництва
та насіннєзнавства

ПД ННІ ЕКТ

ПД ННІ МСМ

Кафедри:
технотроніки і теоретичної електротехніки,
інтегрованих електротехнологій та процесів,
автоматизованих електромеханічних систем,
електропостачання та енергетичного
менеджменту, автоматизації та комп'ютерноінтегрованих технологій

Програма
діяльності
СНПЦ

ПД ННІ БМ
Кафедри:
організації виробництва,
бізнесу і менеджменту, культури,
кібернетики, обліку та аудиту, економіки
та маркетингу, ЮНЕСКО «Філософія
людського спілкування», філософії
і історії України

Кафедри:
тракторів і автомобілів,
сільськогосподарських машин, безпеки
життєдіяльності, виробничого навчання, якості,
стандартизації та сертифікації, оптимізації
технологічних систем ім. Т.П. Євсюкова,
фізичної культури та спорту

ПД ХДЗВА
ПД ІТ

Факультет ветеринарної
медицини, технологічний факультет,
факультет менеджменту,
Факультет біотехнологій
та природокористування

Центр теоретичних
досліджень в тваринництві,
скотарстві, птахівництві,
сільськогосподарська
біотехнологія, фермерське
господарство

Рис.2 Програмна модель діяльності СНПЦ

ПД – програма діяльності
ХНТУСГ – Харківський національний технічний університет сільського
господарства імені Петра Василенка
ННІ – навчально - науковий інститут ХНТУСГ
МСМ – механотроніки та систем менеджменту
ПХВ – переробних та харчових виробництв
ЕКТ – енергетики та комп'ютерних технологій
БМ – бізнесу і менеджменту
ТС – технічного сервісу
ХДЗВА – Харківська державна зооветеринарна академія
ІР – Інститут рослинництва імені В.Я. Юр'єва НААН
ІТ – Інститут тваринництва НААН
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2. Мета Програми, Місія, основні завдання

Мета Програми СНПЦ:
- реалізація проекту соціально-економічного розвитку сільських територій
«Рідне село», Проекту Концепції «Державної програми сталого сільського
розвитку України на період до 2025 року» Міністерства аграрної політики
та продовольства України;
- забезпечення необхідних організаційних, правових, фінансових умов,
зменшення рівня бідності, досягнення соціальних стандартів, покращення
умов проживання сільського населення, диверсифікація економічної
діяльності;
- охорона та збереження природних ресурсів у сільській місцевості;
- збільшення обсягів виробництва сільськогосподарської продукції та
підвищення її конкурентоспроможності;
- збереження селянства як носія української ідентичності, культури і
духовності;
- приведення законодавства у сфері сільського господарства та сільського
розвитку у відповідності із стандартами ЄС;
- підготовка аграрного та сільського сектору до функціонування в умовах
зони всебічної вільної торгівлі з ЄС;
- перехід

на

високий

рівень

ефективності

діючої

університетської

інноваційної дорадчої системи сталого розвитку і впровадження державної
політики, спрямованої на задоволення потреб особистих та фермерських
господарств, господарських товариств, інших сільськогосподарських
підприємств усіх форм власності і господарювання, а також сільського
населення у підвищенні рівня знань та вдосконаленні практичних навичок
прибуткового ведення господарства та комплексного розвитку сільської
місцевості;
- сприяння територіальним громадам у розбудові сільських територій
Харківщини.
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Відпрацювання механізму
функціонування сучасних
форм інтеграції, науки,
освіти та виробництва

Сприяння розвитку
і стабільному
функціонуванню
інфраструктури аграрного
ринку

Інформаційно-дорадче
забезпечення інноваційної
моделі відтворення
сільськогосподарського
виробництва

Основні завдання
СНПЦ

Сприяння розв'язанню
проблем сільських громад
і сільського населення
та комплексному
розвитку сільської
місцевості

Підготовка та формування
ефективного кадрового резерву фахівців, які б володіли
науково-ємними технологіями, орієнтувались
у швидко змінюваних умовах виробництва,
творчо вирішували актуальні завдання
для забезпечення прибуткового ведення
сільськогосподарського виробництва

Рис.3 Основні завдання СНПЦ

Місія

СНПЦ

–

просвітництво,

дорадництво,

пошук

і

реалізація

інтеграційних форм інноваційної діяльності аграрної освіти, науки і виробництва.
Основні завдання СНПЦ (рис. 3):
- відпрацювання механізму функціонування сучасних форм інтеграції,
науки, освіти та виробництва;
- інформаційно-дорадче забезпечення інноваційної моделі відтворення
сільськогосподарського виробництва;
- сприяння розвитку і стабільному функціонуванню інфраструктури
аграрного ринку;
- сприяння розв'язанню проблем сільських громад і сільського населення
та комплексному розвитку сільської місцевості;
- підготовка та формування ефективного кадрового резерву фахівців, які б
володіли науковоємними технологіями, орієнтувались у швидко змінюваних
умовах виробництва, творчо вирішували актуальні завдання для забезпечення
прибуткового ведення сільськогосподарського виробництва.
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3. Основні напрямки виконання Програми

Визначені завдання передбачається розв'язати шляхом:
- інформування сільгоспвиробників, сільських громад і сільського
населення про новітні досягнення науки і техніки, поширення і впровадження у
виробництво

сучасних

технологій,

передового

досвіду

господарювання,

дотримання стандартів якості та безпеки сільськогосподарської продукції;
- поширення діяльності з надання послуг щодо підвищення кваліфікації
спеціалістів

агропромислового

комплексу

і

працівників

різних

галузей

економіки;
- виховання професіоналів-лідерів АПВ з представників сільської молоді.

4. План соціально - економічних заходів

4.1. Концепти випереджаючої функції дорадництва

4.1.1. З метою комплексного моніторингу випереджаючої функції
дорадництва на засіданнях колегій Департаменту агропромислового розвитку
ХОДА, Державної інспекції сільського господарства в Харківській області,
вчених рад ХНТУСГ, ХДЗВА, Інституту рослинництва імені В.Я. Юр′єва НААН,
Інституту тваринництва НААН щорічно аналізувати соціально-економічну
діяльність (рис. 4) і стан взаємодії Слобожанського навчально-практичного
центру сталого розвитку сільських територій Харківщини, органів місцевого
самоврядування та органів виконавчої влади щодо реалізації основних положень
ініціативи Міністерства аграрної політики та продовольства України "Рідне
село".
Виконавці: заступник директора Департаменту – начальник управління
соціально-економічного

розвитку

Департаменту

агропромислового розвитку ХОДА Грицаєнко В.В., начальник
Державної інспекції сільського господарства в Харківській
області Бізікін С.В., директор СПНЦ доцент Автухов А.К.,
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директор ІПО ХДЗВА Прудніков В.Г., директор Інституту
рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН Попов С.І., директор
Інституту тваринництва НААН Іонов І.А.
Термін: 2013-2018 р.р.
Проведення нарад,
зборів територіальних громад
з вирішення актуальних
проблем соціально-економічного
розвитку

Проведення наукових досліджень,
науково-педагогічних конференцій,
засідань, кружних столів, семінарів,
місцевого самоврядування

КОНЦЕПТИ
соціально - економічної діяльності СНПЦ

Публікація в центральних і
районних газетах нарисів,
статей дорадчого
спрямування

Підготовка пропозицій
з вирішення актуальних
проблем органів місцевого
самоврядування

Рис. 4 Структурна схема соціально-економічної діяльності СНПЦ

4.1.2. З метою визначення актуальних проблем органів місцевого
самоврядування і розробки пропозицій щодо їх усунення скласти і реалізовувати
щорічний графік відвідування сільських і селищних рад викладачами і
студентами університету і академії.
Виконавці: проректор з НПР ХНТУСГ доцент Жила В.І, директори ННІ,
директор СНПЦ доцент Автухов А.К., директор ІПО ХДЗВА
Прудніков В.Г., декани факультетів ХДЗВА.
Термін: 2013 – 2018 р.р., на початок занять 2013р.
4.1.3. Залучати до складу Просвітницької ради ХНТУСГ голів сільських і
селищних рад, випускників університету.
Виконавці: директори ННІ ХНТУСГ.
Термін: 2013-2018 р.р.
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4.1.4. Розробити заходи з надання методичної допомоги керівникам органів
місцевого самоврядування щодо налагодження співпраці з міжнародними
донорськими організаціями, отримання грантів з різноманітних міжнародних
програм, розроблення, схвалення і реалізації проектів розвитку місцевого
самоврядування.
Виконавці: директори ННІ ХНТУСГ, декани факультетів ХДЗВА.
Термін: 2013-2018 р.р.
4.1.5. Активізувати впровадження окремих елементів надання освітянськоконсультативних

послуг

фахівцям

органів

місцевого

самоврядування

з

використанням інформаційно-комунікаційних технологій та інформаційного
проекту через Інтернет.
Виконавці: проректор з наукової роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А.,
директори ННІ ХНТУСГ, декани ХДЗВА.
Термін: 2013-2018 р.р.
4.1.6.

На

підставах

взаємодопомоги,

співпраці

з

райрадами,

райдержадміністраціями публікувати в районних газетах нариси, статті
профільного різнопланового дорадчого спрямування.
Виконавці:

директори

ННІ

ХНТУСГ,

директор

ІПО

ХДЗВА

Прудніков В.Г., заступник директора з наукової роботи
Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН Кобизєва Л.Н.,
заступник

директора

Шаповалов

С.О.,

Інституту
директор

тваринництва

Вовчанського

НААН
технікуму

Гречкін Ю.В.
Термін: 2013-2018 р.р.
4.1.7. Розпочати проведення наукових досліджень з питань підвищення
кваліфікації посадових осіб місцевого самоврядування та депутатів місцевих рад,
приймати участь у проведенні науково-практичних та науково-педагогічних
конференцій, засідань, кругних столів, семінарів з цих питань.
Виконавці: директор ІІМ ХНТУСГ Гришин І.Я., директор ННІ БМ
ХНТУСГ професор Мазнєв Г.Є, завідувач кафедри ЮНЕСКО
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ХНТУСГ професор Завєтний С.О., директор ІПО ХДЗВА
Прудніков В.Г.
Термін: 2013-2018 р.р.

4.2. Заходи з інтенсифікації впровадження наукових розробок у виробництво
4.2.1. Сформувати банк інноваційних розробок – перспективних об’єктів
трансферу для практичної реалізації в Харківській області
Виконавці: директор Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН
Попов С.І., завідувач лабораторією науково-методологічного
забезпечення

та

інтелектуальної

власності

Інституту

рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НАА Тимчук В.М., завідувач
лабораторії

координації

роботи

з

науково-методичними

центрами та головними галузевими науковими установами
Інституту

рослинництва

ім.

Бондаренко

Є.С.,

лабораторією

Інституту

завідувач

рослинництва

ім.

В.Я.Юр’єва

В.Я.

НААН

рослинництва

Юр’єва

НААН

Цехмейструк М.Г., проректор з наукової роботи ХНТУСГ
професор Войтов В.А, директор СНПЦ доцент Автухов А.К.,
директори ННІ ХНТУСГ.
Термін : 2014-2018 р.р.
4.2.2. Розробити комплексні заходи з реалізації стратегічних напрямів
розвитку галузі рослинництва в рамках виконання «Комплексної програми
інноваційно-інвестиційного розвитку АПВ Харківської області в 2011-2015 рр. та
на період до 2020 року».
Виконавці: директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва НААН
Попов С.І., заступник директора з наукової роботи Інституту
рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН Кобизєва Л.Н., завідувач
лабораторії
ім.

В.Я.

рослинництва
Юр’єва

лабораторією
інтелектуальної

НААН

Інституту
Цехмейструк

науково-методологічного
власності

Інституту

рослинництва
М.Г.,

завідувач

забезпечення

та

рослинництва
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ім. В.Я. Юр’єва НААН Тимчук В.М., завідувач лабораторії
координації роботи з науково-методичними центрами та
головними

галузевими

рослинництва

ім.

науковими

В.Я.Юр’єва

установами

НААН

Інституту

Бондаренко

Є.С.,

проректор з наукової роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А,
директор СНПЦ доцент Автухов А.К., директори ННІ
ХНТУСГ.
Термін : 2013-2018 рр.
4.2.3. Розробити

та адаптувати науково обґрунтовані технології

виробництва екологічно-безпечної продукції за напрямами спеціалізованого
регіонального агропромислового кластеру та стандартизованих сировинних
джерел рослинного походження інтегрованих в несуміжні галузі
Виконавці: заступник директора Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва
НААН

з

наукової

лабораторією

роботи

рослинництва

Кобизєва

Л.Н.,

Інституту

завідувач

рослинництва

ім. В.Я.Юр’єва НААН Цехмейструк М.Г., проректор з наукової
роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А., директор СНПЦ
доцент Автухов А.К., директори ННІ ХНТУСГ.
Термін : 2013-2018 р.р.
4.2.4.

Розробити

методологічні

підходи

енергетичної

оцінки

конкурентоспроможних інноваційних технологій в галузі рослинництва
Виконавці: завідувач лабораторії рослинництва Інституту рослинництва ім.
В.Я.Юр’єва НААН Цехмейструк М.Г., проректор з наукової
роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А.
Термін : 2013-2018 р.р.
4.2.5. Прийняти участь в проведенні координаційно-методичної ради НМЦ
(«Технології

у

тваринництві»,

«Птахівництво»,

«Сільськогосподарська

біотехнологія») щодо виконання програм наукових досліджень за тематиками:
- «Система організаційно-економічних , технологічних та селекційних
рішень з ефективного виробництва продукції молочного та м'ясного скотарства»
(«Скотарство»);
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-

ефективних

«Система

селекційно-технологічних

розробок

для

присадибного та промислового птахівництва» («Птахівництво»);
- «Розвиток сучасних біотехнологій і підвищення ефективності методів
поліпшення господарсько-корисних ознак рослин, тварин і мікроорганізмів»
(«Сільськогосподарська біотехнологія»).
Виконавець: заступник директора Інституту тваринництва НААН з
Шаповалов С. О., проректор з наукової роботи ХНТУСГ
професор Войтов В.А., проректор з наукової роботи ХДЗВА
професор Приходько Ю.О.
Термін: 2013-2018 р.р.
4.2.6. Розробити заходи і прийняти участь в спеціалізованій виставці
«Фермерське господарство». Напрямок: «Сучасні технології виробництва
продукції

птахівництва

у

фермерських

та

присадибних

господарствах.

Особливості вирощування молодняку сільськогосподарської птиці».
Виконавець: завідувач лабораторії технології виробництва продукції
птахівництва Інституту тваринництва НААН Мельник В.О.,
проректор з наукової роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А.,
проректор

з

наукової

роботи

ХДЗВА

професор

Приходько Ю.О.
Термін: 2015 р.
4.2.7. Прийняти участь в Міжнародному Великому Слобожанському
Ярмарку Показу племінної птиці ІТ НААН (участь у виставці «Тваринництво
Харківщини»).
Виконавець: заступник директора Інституту тваринництва НААН по
птахівництву Терещенко О. В., проректор з наукової роботи
ХНТУСГ професор Войтов В.А., проректор з наукової роботи
ХДЗВА професор Приходько Ю.О.
Термін: 2013 – 2015 р.р.
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5. План навчально-просвітницьких заходів

Навчально-просвітницька діяльність СНПЦ (рис. 5) об’єднує три
основні напрямки:
o проведення цільових заходів з підвищення кваліфікації фахівців
АПВ;
o забезпечення високого рівня компетентності викладачів аграрних
вищих навчальних закладів, їх освіченості в питаннях практичної
підготовки фахівців АПВ;
o створення філій СПНЦ на базі провідних аграрних підприємств.

5.1. Самовдосконалююча системність фахового зростання

5.1.1. Спільно з Департаментом АПР ХОДА, інспекцією сільського
господарства щорічно проводити курси з підвищення кваліфікації фахівців АПВ
за програмами:
- начальники і спеціалісти районних управлінь агропромислового розвитку;
- керівники реформованих сільгосппідприємств;
- головні інженери реформованих господарств;
- інженери з охорони праці та техніки безпеки.
Виконавець: проректор з НПР ХНТУСГ доцент Жила В.І., директор СНПЦ
доцент Автухов А.К., директори ННІ ХНТУСГ., декани
ХДЗВА.
5.1.2. Спільно з районними радами, райдержадміністраціями і районними
управліннями агропромислового розвитку, з метою пропагування сучасних
досягнень науково-технічного прогресу та їх впровадження у виробництво,
проводити навчально-практичні семінари з фахівцями підприємств, організацій,
які здійснюють діяльність у сільській місцевості за напрямками:
- "Ветеринарне благополуччя в присадибних і фермерських господарствах"
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Виконавець: директор ДДВП «Птахоцентр» ІТ НААН Білецька Г.В.,
директор СНПЦ доцент Автухов А.К., проректор з наукової
роботи ХДЗВА професор Приходько Ю.О.
Термін: 2013-2016 рр.
- «Формування та активізація інноваційної науково-освітньої системи для
галузі рослинництва»
Виконавці: директор Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН
Попов С.І., заступник директора Інституту рослинництва
ім. В.Я. Юр’єва НААН з наукової роботи Кобизєва Л.Н.,
головний науковий співробітник Інституту рослинництва ім.
В.Я.Юр’єва НААН Кириченко В.В., головний науковий
співробітник Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН
Петренкова В.П., вчений секретар Інституту рослинництва
ім. В.Я.Юр’єва НААН Коломацька В.П., проректор з наукової
роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А.
Термін : 2014-2015 р.р.
Забезпечення високого
рівня компетентності
викладачів, їх освіченості в
питаннях практичної
підготовки фахівців АПВ

Проведення
короткотривалих цільових заходів
з підвищення кваліфікації
фахівців АПВ

Фахове зростання
фахівців АПВ

Створення філій СНПЦ на
базі провідних
аграрних підприємств

Рис. 5 Навчально-просвітницька діяльність
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- «Створення сировинної бази для переробки на основі генетично
модифікованих кукурудзяних крохмалів альтернативних ГМО»
Виконавці: директор Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН
Попов С.І., заступник директора Інституту рослинництва
ім. В.Я.Юр’єва НААН з наукової роботи Кобизєва Л.Н.,
провідний науковий співробітник Інституту рослинництва
ім. В.Я.Юр’єва НААН Тимчук С.М., проректор з наукової
роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А.
Термін : 2013-2017 рр.
- "Розведення та ефективне використання свиней порід ландрас та уельс в
України."
Виконавець: заступник директора Інституту тваринництва НААН з
наукової роботи Помітун І. А., завідувач лабораторії
виробництва

свинини

Інституту

тваринництва

НААН

Церенюк О.М.
Термін: 2013-2017 рр.
- "Ведення селекційно-племінної роботи та поліпшення відтворення
великої рогатої худоби"
Виконавець: директор Інституту тваринництва НААН Іонов І.А., проректор
з наукової роботи ХДЗВА професор Приходько Ю.О.
Термін: 2013-2017 р.р.
- "Навчання та атестація працівників, які виконують спеціальні роботи,
пов’язані з племінними ресурсами у птахівництві".
Виконавець: заступник директора Інституту тваринництва НААН по
птахівництву Терещенко О. В., завідувач відділу птахівництва
Інституту тваринництва НААН Катеринич О. О.
Термін: 2013-2017 рр.
- «Реалізація напрямів диверсифікації імпортозамінних сировинних
рослинних джерел олійних культур інтегрованих в технічну, харчову та
фармакологічну галузі»
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Виконавці: директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Попов С.І.,
заступник директора Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва з
наукової

роботи

Кобизєва

співробітник

Інституту

Кириченко

В.В.,

Л.Н.,

головний

рослинництва

завідувач

ім.

науковий

В.Я.

лабораторією

Юр’єва
науково-

методологічного забезпечення та інтелектуальної власності
Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Тимчук В.М.,
проректор з наукової роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А.
Термін : 2014-2016 р.р.
- «Розробка та трансфер екологізованих технологій вирощування рослинної
сировини в оптимізованих агрофітоценозах»
Виконавці: директор Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва Попов С.І.,
заступник директора Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва з
наукової роботи Кобизєва Л.Н., завідувач лабораторією
науково-методологічного

забезпечення

та

інтелектуальної

власності Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва Тимчук
В.М., завідувач лабораторії координації роботи з науковометодичними центрами та головними галузевими науковими
установами

Інституту

рослинництва

ім.

В.Я.Юр’єва

Бондаренко Є.С., завідувач лабораторії рослинництва Інституту
рослинництва ім. В.Я.Юр’єва Цехмейструк М.Г., проректор з
наукової роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А.
Термін : 2014-2015 р.р.
- «Нарощування виробництва рослинного білку на основі селекційнонасінницьких інновацій гороху»
Виконавці: директор Інституту рослинництва ім. В.Я. Юр’єва Попов С.І.,
завідувач лабораторії селекції гороху Інституту рослинництва
ім. В.Я.Юр’єва Безуглий І.М.
Термін : 2014-2017 рр.
5.1.3. Організувати проведення "Круглих столів" (короткотривалих курсів з
підвищення кваліфікації фахівців АПВ):
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-

"Племінні

ресурси

сільськогосподарського

птаха

України

й

характеристика імпортованої племінної продукції"
Виконавець: завідувач відділу птахівництва Інституту тваринництва НААН
Катеринич О.О., завідувач кафедри технічних систем і
технологій тваринництва ім. Б.П.Шабельника ХНТУСГ
професор Науменко О.А.
Термін: 2013-2018 рр.
- «Шляхи покращення відтворних якостей сільськогосподарської птиці»
Виконавець: провідний н.с. лабораторії біології репродукції птиці
Інституту тваринництва НААН Тагіров М.Т., проректор з
наукової роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А., проректор з
наукової роботи ХДЗВА професор Приходько Ю.О.
Термін: 2013-2018 рр.
-

"Забезпечення

населення

Харківської

області

молодняком

сільськогосподарської птиці"
Виконавець: завідувач лабораторії селекції та збереження генофонду птиці
Інституту тваринництва НААН Хвостик В.П., проректор з
наукової роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А., проректор з
наукової роботи ХДЗВА професор Приходько Ю.О.
Термін: 2014 р.
5.1.4. Організувати проведення постійних консультацій (рис.6), з метою
інформаційного забезпечення зацікавлених осіб сільської місцевості.
Виконавці: заступник директора Департаменту – начальник управління
соціально-економічного

розвитку

Департаменту

агропромислового розвитку ХОДА Грицаєнко В.В., начальник
Державної інспекції сільського господарства в Харківській
області Бізікін С.В., директор ННІ ПО ХНТУСГ доцент
Автухов А.К., завідувачі кафедр ХНТУСГ, директори ННІ
ХНТУСГ, директор ІПО ХДЗВА Прудніков В.Г., заступник
директора Інституту тваринництва НААН з наукової роботи
Помітун І.А., завідувач лабораторії вівчарства Інституту
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тваринництва НААН Косова Н.О., завідувач лабораторії
виробництва кормів Інституту рослинництва ім. В.Я.Юр’єва
Дроздов С.Є., заступник директора з наукової роботи Інституту
рослинництва ім. В.Я.Юр’єва НААН Кобизєва Л.Н., директор
Вовчанського технікуму ХНТУСГ Гречкін Ю.В.
Термін: 2013-2018 рр.

Міністерство аграрної
політики і продовольства
України

Райдержадміністрації
Харківської
області

Сільськогосподарські
підприємства
усіх форм власності

Державна інспекція
сільського господарства
в Харківській області

Асоціація органів
місцевого самоврядування
Харківської області

Районні ради
Харківської
області

СНПЦ

ХДЗВА

Департамент агропромислового розвитку

Харківська
обласна рада

Навчально наукові інститути
ХНТУСГ
Інститут
рослинництва
Ім. Юрієва НААН
Інститут
тваринництва
НААН

Харківська обласна
Державна адміністрація

Сільські,
селищні
ради

Рис.6 Організаційна структура системи інформаційно-консультативного
обслуговування особистих та фермерських господарств, господарських
товариств, інших сільськогосподарських підприємств усіх форм власності і
господарювання, а також сільських громад сільського населення
5.2. Інтеграція науки, освіти, виробництва

5.2.1. Спільно з районними радами, райдержадміністраціями активізувати
наукове і інформаційне супроводження процесу кооперування на селі.
Виконавці: директор ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ професор
Мазнєв Г.Є., завідувачі кафедр ННІ бізнесу і менеджменту
ХНТУСГ, декани факультетів ХДЗВА.
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Термін: 2013-2018 р.р.
5.2.2. Розробити і реалізувати графік щодо підвищення кваліфікації
фахівців Державної інспекції сільського господарства.
Виконавці: начальник Державної інспекції сільського господарства в
Харківській області Бізікін С.В., директор СНПЦ доцент
Автухов А.К.
Термін: 2013-2018 р.р.
5.2.3. Розширити діяльність з підвищення кваліфікації фахівців обласних
енергетичних компаній, які здійснюють електропостачання та забезпечують
працездатність електричних мереж у сільській місцевості.
Виконавці: директор ННІ енергетики та комп’ютерних технологій
ХНТУСГ професор Мороз О.М., директор ННІ післядипломної
освіти Автухов А.К.
Термін: 2013-2018 р.р.
5.2.4. Створити філії СНПЦ на базі провідних аграрних підприємств з
метою проведення підвищення кваліфікації сільського населення, фахівців АПК,
викладачів університету.
Виконавці: директори ННІ ХНТУСГ, директор СНПЦ Автухов А.К.,
директор ІПО ХДЗВА Прудніков В.Г.
Термін: 2013-2018 р.р.
5.2.5. Забезпечити відповідальний рівень компетентності викладачів, їх
освіченості в питаннях практичної підготовки фахівців АПВ.
Виконавець: директор ННІ післядипломної освіти ХНТУСГ доцент
Автухов А.К., директори ННІ ХНТУСГ, директор Інституту
післядипломної освіти ХДЗВА Прудніков В.Г.
Термін: 2013-2018 р.р.
5.2.6. Перевидати каталог закінчених наукових розробок ХНТУСГ, ХДЗВА,
які впроваджені або готові до впровадження у виробництво. На сайтах
університету та академії поновити їх електронні варіанти.
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Виконавець: проректор з наукової роботи ХНТУСГ професор Войтов В.А.,
проректор

з

наукової

роботи

ХДЗВА

професор

Приходько Ю.О.
Термін: 2013-2018 р.р.
5.2.7.

Поновити

та

розширювати

діяльність

університетського

техагрополісу/техагропарку з технологічним бізнес-інкубатором, як осередку
трансферу інноваційних технологій сільськогосподарського виробництва.
Виконавець: директор Інституту інноваційного менеджменту ХНТУСГ
професор Гришин І.Я.А.
Термін: 2013-2018 р.р.

6. План виховних заходів

Розвиток соціально-економічної ситуації в Харківській області обумовлює
необхідність розробки шляхів формування (рис. 7) патріотично-управлінської
еліти сільських територій серед сільської молоді.
Програмою СНПЦ передбачається формування патріотичної управлінської
еліти сільських територій шляхом:
o виховання професіоналів-лідерів АПВ;
o формування патріотичної освіченої особистості.

6.1. Виховання професіоналів-лідерів АПВ

6.1.1. З метою формування конкурентоспроможної, освіченої особистості,
прискорення адаптації випускників до умов сучасного виробництва продовжити
реалізацію через бізнес-інкубатор ініційованої університетом регіонально галузевої програми розвитку, підтримки та кадрового забезпечення малого і
середнього підприємництва в інженерно-технічній сфері АПВ з врученням
сертифікату - підприємця за фахом.
Виконавці: директор ННІ бізнесу і менеджменту ХНТУСГ професор
Мазнєв Г.Є.
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Термін:2013-2018р.р.
6.1.2. Для формування кадрового резерву, виховання лідерів-професіоналів,
індивідуальностей постійно удосконалювати підготовку магістрів-менеджерів з
філософії людського спілкування на кафедрі ЮНЕСКО з орієнтацією на сталий
розвиток сільських територій Харківщини.
Виконавець:

завідувач

кафедри

ЮНЕСКО

ХНТУСГ

професор

Завєтний С.О.
Термін: 2013-2018 р.р.
Підготовка магістрів-менеджерів
з філософії людського спілкування
на кафедрі ЮНЕСКО
з орієнтацією на сталий розвиток
сільських територій Харківщини

Надання можливості
студентам проходження
практики на базі провідних
аграрних підприємств

Проведення заходів з
реалізації ініційованого
університетом Великого
Проекту "Григорій
Сковорода - 300"

Створення у складі
клубу "Патріот"
студентського клубу
краєзнавців "Сковородинець“

Формування
патріотичної
управлінської
еліти сільських
територій

Створення на Слобожанщині
“живих” пам'ятників Григорію
Сковороді і Тарасу Шевченку –
насадження

Формування у сільської
молоді нагальної
потреби в здоровому
способі життя

Патріотично - виховна,
культурно-масова та
спортивна діяльності з
сільською молоддю

Створення Центру просвітницької
діяльності університету.
З функцією координації
заходів серед сільської молоді

Рис.7 Структурна схема формування патріотичної управлінської еліти
сільських територій

6.1.3. Забезпечувати можливість всім студентам денної форми навчання
проходити практику на базі провідних аграрних підприємств.
Виконавці: директори ННІ ХНТУСГ, директор центру ПП ХНТУСГ
Клименко М.П., начальник навчальної частини ХНТУСГ
доцент Бобловський О.Ю., декани факультетів ХДЗВА.
Термін: 2013-2018 р.р.
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6.1.4. Для оволодіння новітніми агротехнологіями збільшувати кількість
студентів з сільської місцевості до 200-300 чол., які щорічно приймають участь в
закордонних практиках, стажуваннях.
Виконавці:

начальник

міжнародного

відділу

ХНТУСГ

професор

Шебанов О.Г., директор ННІ технічного сервісу ХНТУСГ
професор Науменко О.А., декани факультетів ХДЗВА.
Термін: 2013-2018 р.р.

6.2. Формування патріотичної освіченої особистості

6.2.1. Покласти на Центр довузівської підготовки ХНТУСГ координацію,
інтеграцію профорієнтаційної діяльності серед сільської молоді навчальнонаукових інститутів, кафедр.
Виконавець: директор центру довузівської підготовки ХНТУСГ доцент
Горбаньов А.П.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.2. Проводити масові профорієнтаційні заходи серед сільської молоді, як
безпосередньо з виїздами в райони області (презентації університету, концерти
художньої самодіяльності тощо), так і в самих ХНТУСГ, ННІ, Коледжі
переробної та харчової промисловості ХНТУСГ, Вовчанському технікумі
ХНТУСГ, ХДЗВА (Дні відкритих дверей, ярмарки вакансій).
Виконавці: проректор з НПР ХНТУСГ доцент Жила В.І., директор Центру
довузівської підготовки ХНТУСГ доцент Горбаньов А.П.,
директори

ННІ

ХНТУСГ,

старший

викладач

кафедри

культури ХНТУСГ Кухаренко А.А., проректор з виховної
роботи ХДЗВА Переверзєв О.І.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.3. Створити на кафедрі ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування",
філософії та історії України Центр просвітницької діяльності університету.
Покласти на Центр функції координування і проведення просвітницької
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діяльності серед сільської молоді. Директором Центру призначити професора
Завєтного С.О.
Виконавці:

завідувач

кафедрою

спілкування",

ЮНЕСКО

філософії

та

"Філософія

історії

України

людського
ХНТУСГ

професор Завєтний С.О., кафедри культури ХНТУСГ
Мазоренко М.О.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.4. Підготувати пропозиції щодо патріотично-виховної, культурномасової та спортивної діяльності з сільською молоддю. Розпочати практику
проведення національно-громадських заходів, тематичних оглядів-конкурсів
художньої самодіяльності, спортивних змагань, спартакіад, універсіад с
залученням сільської молоді.
Виконавці: директори ННІ ХНТУСГ, директор музею ХНТУСГ доцент
Москальова М.П., голова комітету у справах молоді ХНТУСГ
доцент.

Моїсеєва

Н.І.,

завідувач

кафедрою

ЮНЕСКО

"Філософія людського спілкування", філософії та історії
України ХНТУСГ професор Завєтний С.О., кафедри культури
ХНТУСГ

к.ф.н.

Мазоренко

М.О.,

завідувач

кафедри

фізичного виховання та спорту професор Гринь Л.В.,
проректор з виховної роботи ХДЗВА Перевєрзєв О.І.,
директор Вовчанського технікуму Гречкін Ю.В.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.5. Для формування у сільської молоді нагальної потреби в здоровому
способі життя під час профорієнтаційної роботи проводити відповідні тематичні
лекції, повідомлення тощо.
Виконавці: директори навчально-наукових інститутів ХНТУСГ, декани
факультетів ХДЗВА.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.6. Залучити до роботи клубу "Патріот" сільську молодь. Відпрацювати
нормативну документацію і освоїти нові туристичні маршрути клубом «Патріот»:
Облаштувати великий туристичний шлях «Золотий трикутник Сковороди» /Київ 25

Чорнухи - Лубни - Сковородинівка - Харків - Каврай - Переяслав-Хмельницький
- Київ/, організувати туристичні маршрути одного дня «Стежка Григорія
Сковороди в Харкові», «Разом з Сковородою до Холодної криниці», закордонні
маршрути Г.С. Сковороди.
Виконавці: проректор з НПР Жила В.І., старший викладач кафедри
ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування", філософії та
історії України ХНТУСГ Кіреєва С.М., декани факультетів
ХДЗВА.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.7.

Провести

культурно-просвітницькі

заходи

в

сільських

місцевостях(концерти, спортивні заходи з залученням «Театру коней» Інституту
конярства ХДЗВА).
Виконавці: проректор з НПР ХДЗВА Переверзев О.І., проректор з НПР
ХНТУСГ доцент Жила В.І.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.8. З метою залучення студентів і сільської молоді до сфери вузівськошкільної технодуховної краєзнавчої діяльності, у тому числі, до охорони
історичних пам'яток культури, створити у складі клубу "Патріот" "Студентський
клуб краєзнавців "Сковородинець" та налагодити його зв’язок з сільськими
(селищними) радами потенційних громад-символів.
Виконавці: директор Інституту інноваційного менеджменту ХНТУСГ
професор Гришин І.Я., голова комітету у справах молоді
ХНТУСГ доцент Моїсеєва Н.І., старший викладач кафедри
ЮНЕСКО "Філософія людського спілкування", філософії та
історії України ХНТУСГ Кіреєва С.М., завідувачка кафедри
культури ХНТУСГ к.ф.н. Мазоренко М.О., доцент кафедри
культури ХНТУСГ Грабар Н.Г., декани факультетів ХДЗВА.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.9. Формувати патріотично-управлінську еліту. Розробити і реалізувати
заходи щодо реалізації ініційованого університетом Великого Проекту "Григорій
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Сковорода - 300", забезпечити систематичне ознайомлення сільської молоді і
студентів з культурною та філософською традицією українського народу.
Виконавці: директор Інституту інноваційного менеджменту ХНТУСГ
професор Гришин І.Я, директор музею ХНТУСГ доцент
Москальова М.П., завідувач кафедрою ЮНЕСКО "Філософія
людського
ХНТУСГ
культури

спілкування",
професор

філософії

Завєтний

ХНТУСГ

С.О.,

Мазоренко

та

історії

України

завідувач

кафедри

М.О.,

декани

факультетів ХДЗВА.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.10. Приймати участь в створенні на Слобожанщині живих пам'ятників
Григорію Сковороді і Тарасу Шевченку - насадження на честь ювілеїв видатних
українців зелених дібров, «священних гаїв».
Виконавці: проректор з НПР ХНТУСГ доцент Жила В.І., директор
Інституту інноваційного менеджменту ХНТУСГ професор
Гришин І.Я, директори ННІ ХНТУСГ, декани факультетів
ХДЗВА.
Термін:2013-2018 р.р.
6.2.11. Для сприяння вихованню професіоналів - лідерів АПВ на принципах
шанобливого відношення до викладачів, колег, ветеранів ВВВ, всіх оточуючих
продовжити проведення тематичних зборів, круглих столів з залученням членів
ректорату, дирекції, ради професорів, Ради ветеранів.
Виконавці: проректор з НПР доцент ХНТУСГ Жила В.І., голова комітету
у справах молоді ХНТУСГ доцент Моїсеєва Н.І., Голова ради
ветеранів ХНТУСГ, директори ННІ ХНТУСГ, проректор з
виховної роботи ХДЗВА Переверзєв О.І., декани факультетів
ХДЗВА, директор Вовчанського технікуму Гречкін Ю.В.
Термін: 2013-2018 р.р.
6.2.12. Організувати і проводити щорічно студентські конференції "Життєві
шляхи моєї сім′ї – частина історії мого народу" із запрошенням представників
сільських громад – членів сімей студентів.
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Виконавці: проректор з НПР ХНТУСГ доцент Жила В.І., директори ННІ
ХНТУСГ,

директор

Коледжу

переробної

та

харчової

промисловості ХНТУСГ Скрипка Л.І., директор Вовчанського
технікуму ХНТУСГ Гречкін Ю.В., проректор з виховної
роботи ХДЗВА Переверзєв О.І., декани факультетів ХДЗВА.
Термін: 2013-2018 р.р.

7. Очікувані результати

Реалізація плану заходів Програми діяльності СНПЦ дає змогу одержати
наступні результати:
- підвищення

рентабельності

та

конкурентоспроможності

сільськогосподарської та переробного виробництва;
- уповільнення депопуляції та стабілізація демографічної ситуації на
переважній частині сільських територій ;
- підвищення рівня життя та доходів сільського населення;
- підвищення рівня зайнятості працездатного населення;
- поліпшення життєвих умов сільського населення;
- покращення практики використання земельних та природних ресурсів;
- раціоналізація агроландшафтів, підвищення рівня екологічної безпеки;
- запровадження європейських підходів до програмування та реалізації
програми сталого сільського розвитку;
- адаптація українського законодавства з європейським в питаннях розвитку
сільського господарства та сільської місцевості;
- підвищення якості та конкурентоспроможності послуг, що надаються
учбовими закладами та навчально-науковими інститутами;
- підвищення професіоналізму і соціального статусу фахівців АПВ і науковопедагогічних

працівників

учбових

закладів

та

навчально-наукових

інститутів.
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