
Програма розвитку Сумського НАУ  2019-2023 роки 

I. Освітній процес 

1. Модернізувати навчальні лабораторії обладнанням, приладами для 
прикладних досліджень. 

2. Досягти питомої ваги НПП з науковими ступенями та вченими 
званнями у структурі факультетів не нижче 90%, в т.ч. через підвищення 
кваліфікації НПП за кордоном у провідних навчальних закладах та наукових 
установах за програмами Еразмус+ . 

3. Запровадити інноваційні технології організації освітнього процесу на 
основі інформаційних навчальних платформ з широким використанням 
комп’ютерної техніки та сучасних технологій активних методів навчання.  

4. Розширити участь студентських органів самоврядування у формуванні 
вибіркової складової освітніх програм, організації освітньо-наукового 
процесу, оцінюванні його якості. 

5. Активізувати освіту для дорослих через запровадження нових 
магістерських освітніх програм (MBADairy, тощо) для забезпечення потреби 
у навчанні всіх вікових груп громадян за принципом Life Long Learning. 

6. Інтернаціоналізувати освітній процес. 
Форми реалізації: 
- мовна підготовка викладачів і студентів на рівні В2-С2 та забезпечення 

якісного викладання освітніх програм англійською мовою з кожної 
спеціальності;  

- широке залучення до навчального процесу носіїв англійської мови (за 
прикладом - волонтер Сірен Беркович з Корпусу миру, США);  

- активна участь у освітніх грантових проектах Еразмус+ КА1 
«Міжнародна кредитна мобільність» та КА2 «Розбудова потенціалу вищої 
освіти»;  

- збільшення контингенту іноземних студентів та слухачів підготовчого 
відділення до 800 осіб; 

- розширення підготовки за освітніми програмами з отриманням 
подвійного диплому, як приклад - спільний проект, який буде запроваджений 
з 1 вересня 2019 року під назвою «Бізнес-інженерія» з Чеським 
університетом природничих наук; 

- освітньо-наукова інтеграція з китайськими вищими навчальними 
закладами – відкриття міжнародного коледжу в Китаї за участі Хенанського 
інституту науки та технологій і Сумського НАУ; залучення науково-
педагогічних працівників Сумського НАУ до викладання в Хенанському 



інституті науки і технологій; запровадження освітньої програми з правом 
видачі подвійних дипломів за спеціальністю «Ветеринарна медицина»; 

- створення в країнах Азії та Африки філій Сумського національного 
аграрного університету з правом видачі подвійних дипломів. 

7. Створити сучасний інформаційно - освітній простір, через оновлення 
наукової бібліотеки з використанням сучасної матеріальної бази та широким 
запровадженням інформаційних технологій. 

8. Підтвердити статус національного закладу освіти у 2020 році. 
9. Створити належні умови навчання через доступ до комп’ютерних 

класів 24/7. 
10. Поглибити інтеграцію освітнього процесу з коледжами СНАУ. 

Проходження коледжами у 2019 році ліцензування підготовки за освітніми 
рівнями молодший бакалавр та бакалавр, а також запровадження підготовки 
за рівнем передвищої освіти. 

11. Розширити співпрацю з бізнесом за програмою розвитку дуальної 
освіти з використанням технологій дистанційним навчанням. 

12. Інтегрувати СНАУ та ДПТНЗ для підготовки на базі Центру точного 
землеробства робітничих кадрів для сучасної техніки та технологій на вимогу 
виробництва.  

13. Ліцензувати ІТ- напрями підготовки на факультеті ЕіМ (або ІТФ). 
 

II. Наукова діяльність 
1. Створити наукову інфраструктуру університету шляхом організації 

центрів колективного користування та інноваційних лабораторій з сучасним 
обладнанням. 

2. Активізувати участь у міжнародних наукових проектах. 
3. Активізувати участь у вітчизняних проектах, у тому числі МОН 

України, Мінагрополітики та агробізнесу. 
4. Системно покращувати наукову роботу студентів (1-4 та 5-6 курсів) 

для участі у конференціях, конкурсах наукових робіт, олімпіадах та з метою 
створення резерву для аспірантури. 

5. Акредитувати лабораторії технолого-екологічного спрямування, з 
можливістю проводити референс-аналіз з отриманням відповідних 
сертифікатів.  

6. Розвивати прикладну науку на дослідних полях, віварії, переробних 
модулях. 

7. Забезпечити широкий доступ до наукометричних баз даних. 
8. Сприяти 100% захисту кандидатських і докторських дисертацій 

починаючи з набору 2017 року (щорічний звіт). 



9. Активізувати роботу з обдарованою молоддю (шкіл, коледжів) через 
залучення до наукових заходів. 

10. Сприяти можливості наукового стажування та підвищення 
кваліфікації співробітників у провідних наукових лабораторіях світу за 
рахунок міжнародних грантів.  

11. Активізувати участь науково-педагогічних працівників у 
міжнародних авторських колективах. Налагодження тісної співпраці з 
колегами в закордонних університетах та наукових установах. 

ІІІ. Розвиток матеріально-технічної бази 

1. Оновити тракторний парк. 
2. Оновити автомобільний парк. 
3. Утеплити корпуси (власними силами, проект ЄС). 
4. Збудувати критий полігон з точного землеробства. 
5. Модернізувати газову котельню. 
6. Збудувати студентський конгрес-центр. 
7. Збудувати та модернізувати біологічний корпус (3-й поверх 

факультету ветеринарної медицини). 
8. Збудувати 3-4 спортивних майданчики зі штучним покриттям. 
9. Запровадити автономне опалення спортивного комплексу. 
10. Збудувати навчальні лабораторії м’ясного та сирцеху при ФХТ. 
11. Реставрувати природно-історичний комплекс «Кияниця» (будівля, 

парк). 
12. Реконструювати гуртожиток Сумського коледжу СНАУ під житло 

для викладачів. 
13. Модернізувати віварій. 
14. Модернізувати теплицю. 
15. Збудувати перехід з ІТФ до головного корпусу. 

 
IV. Соціальні питання культури та реалізація студентських ініціатив 

1. Забезпечити повноцінний фізичний розвиток студентів через 
створення сучасних спортивних майданчиків зі штучним покриттям, 
удосконалити матеріально-технічну базу спортивного комплексу, збільшити 
кількість спортивних секцій. 

2. Поліпшити зони комфорту студмістечка через відкриття 
студентського АRT-кафе,  Green-Парку (зони між гуртожитками), створити 
умови для реалізації принципів здорового способу життя. 

3. Формувати у студентів здатність сприймати і перетворювати дійсність 
за законами краси в усіх сферах діяльності через розширення напрямків 



художньої самодіяльності шляхом створення театральної студії, АРТ-студії, 
креатив-групи, тематичних клубів за інтересами. 

4. Розширити хлібний цех у КГХ. 
5. Створити філію їдальні у 3-му гуртожитку. 
6. Створити паркову зону з альтанкою біля факультету ветеринарної 

медицини. 
7. Розвивати гуртки художньої самодіяльності. 
8. Придбати міні-техніку для прибирання снігу для пішохідних 

напрямів. 
9. Придбати студентський міні-автобус «Мерседес-спринтер» для 

спортсменів та художньої самодіяльності. 
 
 
 
В.о. ректора       Володимир Ладика 


