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I. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Білоцерківський національний аграрний університет є  одним із провідних 

вищих аграрних навчальних закладів України, основним завданнями якого є 

підготовка висококваліфікованих кадрів для аграрного сектору. 

Наше головне завдання – це якісна підготовка фахівців, що визначено 

Президентом України в основних концептуальних засадах реформування сфери 

вищої освіти. 

Концепція має таку структуру: 

ІІ. Основні положення. 

ІІІ. Місія і стратегічні цілі університету. 

ІV. Стратегічні завдання університету. 

V. Механізми розвитку. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Концепція розвитку Білоцерківського національного аграрного 

університету на 2013-2017 роки (далі – Концепція) є документом, що визначає 

основні параметри розвитку Університету на найближчі п’ять років, 

забезпечуючи його системний і цілеспрямований характер, і є логічним 

продовженням Концепції розвитку Університету на 2008-2012 рр. 

1.2. Концепція розроблена з метою встановлення пріоритетів 

(стратегічних напрямів), принципів, завдань і механізмів розвитку 

Білоцерківського національного аграрного університету  (далі – Університет) на 

2013-2017 роки як одного з найстаріших аграрних закладів нашої держави.  

1.3. Концепція ґрунтується на основі положень: 

– Конституції України; 

– Закону України “Про освіту”; 

– Закону України “Про вищу освіту”; 

– Національної доктрини розвитку освіти, затвердженої Указом 
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Президента України від 17 квітня 2002 р. № 347/2002; 

– Національної стратегії розвитку освіти на 2012-2021 роки; 

– Указу Президента України “Про невідкладні заходи щодо 

забезпечення функціонування та розвитку освіти в Україні” від 4 липня 

2005 р.; 

– Указу Президента України “Про заходи щодо забезпечення 

пріоритетного розвитку освіти в Україні” від 30 вересня 2010 р.; 

 

ІІІ. МІСІЯ І СТРАТЕГІЧНІ ЦІЛІ УНІВЕРСИТЕТУ 

Місія. Здійснення вагомого вкладу у суспільний розвиток через 

дослідження, генерування нових знань, їх поширення та підготовку 
конкурентних фахівців і креативних особистостей. 

Білоцерківський національний аграрний університет реалізує свою місію 
шляхом досягнення таких стратегічних цілей: 

1. Утвердження університету як провідного національного аграрного  
освітнього центру. 

2. Забезпечення особистісного та професійного зростання студентів, 
формування компетенцій, що визначають конкурентоспроможність випускників 
в Україні та світі. 

3. Всебічний розвиток креативного потенціалу науково-педагогічних 
працівників університету. 

4. Формування іміджу університету як найпрестижнішого аграрного 
регіонального освітнього центру. 

5. Сприяння становленню гармонійно розвиненої особистості, активного 
члена суспільства, патріота України. 

6. Створення сучасної інфраструктури та системи управління, 
спрямованих на забезпечення ефективної діяльності дослідницького 
університету. 
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IV. СТРАТЕГІЧНІ ЗАВДАННЯ УНІВЕРСИТЕТУ 

У науковій сфері 

• розвиток нових наукових напрямків та їх комерціалізація за рахунок 

партнерства з бізнесом; 

• залучення коштів для наукових досліджень через систему грантів, 

венчурних, благодійних (ендавмент) фондів, з державних і приватних коштів та 

інших джерел; 

• розвиток системи прикладних наукових досліджень і розробокі 

впровадження їх у виробництво; 

• розвиток науково-технічного співробітництва з виробничими 

структурами; 

• формування та розвиток науково-педагогічного потенціалу 

університету та активна участь у підготовці наукових кадрів для вищих 

навчальних закладів України; 

• вдосконалення діяльності аспірантури й докторантури шляхом 

запровадження наукового ступеня доктора філософії; 

• забезпечення участі науковців Університету у дослідженнях, в тому 

числі в системі міжнародного наукового обміну; 

• підтримка університетських наукових видань, та створення їх 

електронних сайтів та просування до міжнародних наукометричних баз даних; 

• впровадження наукових результатів у навчальний процес, залучення 

відомих іноземних професорів до навчання і досліджень в Університеті; 

• залучення студентів до наукової діяльності різних форм та видів. 

В освітній сфері 

• розробка нових, вдосконалення існуючих університетських 

навчальних планів і програм з урахуванням місії університету; 
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• створення і розбудова для цілей навчання і досліджень сучасного 

навчального середовища;  

• участь у розробці та впровадженні державних стандартів освіти 

нового покоління, національної системи кваліфікацій, інформатизації та 

комп’ютеризації навчально-виховного процесу; 

• запровадження системного використання інформаційно-

комунікаційних технологій в навчальному процесі; 

• партнерство Університету з навчальними закладами України та 

різних країн світу, науковими установами та підприємствами, зокрема, шляхом 

створення спільних сертифікатних програм для підготовки фахівців; 

• активізація участі Університету в міжнародних програмах 

академічної мобільності; 

• поглиблення наукової складової магістерських програм; 

• проведення міжнародних, всеукраїнських та регіональних 

студентських олімпіад і конкурсів студентських наукових робіт; 

• забезпечення доступу до світових освітніх та наукових ресурсів 

через мережу Інтернет; 

• запровадження системи інклюзивної освіти для людей з фізичними 

вадами; 

• створення ефективної системи стажування науково-педагогічних 

кадрів, їх професійного удосконалення. 

У сфері кадрового забезпечення 

• створення сприятливих умов для високоефективної інтеграції 

дослідницької та викладацької діяльності; 

• розробка та реалізація системи стимулювання інноваційної 

діяльності науково-педагогічних працівників; 
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• забезпечення усіх форм організації аудиторної роботи за участі 

науково-педагогічних працівників з науковим ступенем; 

• стимулювання викладачів до здобуття наукового ступеня доктора 

наук; 

• забезпечення партнерських зв’язків випускників Університету. 

У сфері виховання 

• розвиток інститутів студентського самоврядування в системі 

управління університетом; 

• створення організаційних та економічних умов для функціонування 

студентського самоврядування; 

• адаптація студентської молоді до навчання та духовно-культурного 

середовища дослідницького університету; 

• впровадження концепції індивідуалізації фізичного розвитку 

студентської молоді; 

• виховання студента як високоморальної інтелігентної особистості; 

• зміцнення моралі і духовності, формування у молоді національної 

світоглядної позиції, почуття патріотизму. 

V. МЕХАНІЗМИ РОЗВИТКУ 

Основними механізмами розвитку Університету на 2013-2017 роки є: 

• Розбудова інформаційно-аналітичної системи підтримки управління 

університетом. 

• Розвиток матеріально-технічної бази науково-освітньої діяльності. 

• Моніторинг виконання і дотримання критеріїв національного 
аграрного закладу. 

• Забезпечення фінансової стабільності університету. 

•        Розвиток корпоративної культури; 

•       Розвиток міжнародної академічної мобільності студентів і 

викладачів. 


