Стратегія розвитку Житомирського національного агроекологічного університету

МІСІЯ

Ми генеруємо нові знання, інноваційні ідеї та створюємо екологобезпечні технології; готуємо
професіоналів, що вміють комплексно поєднувати дослідницьку, проектну та підприємницьку
діяльність і забезпечують позитивні зміни в економіці, екології та соціальній сфері держави.

Житомирський національний агроекологічний університет:

БАЧЕННЯ

1) сучасний інноваційно-підприємницький університет, який є ключовою рушійною силою
екологічно безпечного, соціально відповідального та економічно ефективного розвитку Полісся
України;
2) університет, який забезпечує підготовку висококласних фахівців для національної економіки
України, насамперед її агропромислового сектора, на засадах імплементації інноваційної моделі
розвитку освіти, науки та виробництва, екологізації навчально-науково-виробничих процесів,
інтеграції наукової, освітньої та виробничої діяльності, формування активної громадської позиції
студентів та професорсько-викладацького складу;
3) університет міжнародного рівня – за змістом і організацією своїх програм, студентами і
викладачами.

ЦІННОСТІ

•
•
•

•
•

Інновації в науці, освіті та виробництві у прагненні до лідерства в професійному середовищі;
Незалежність мислення і творчий підхід до вирішення завдань, що стоять перед університетом;
Залучення колективу в усі сфери діяльності університету, що дозволить викладачам, співробітникам і
студентам досягти реалізації свого потенціалу;
Згуртованість випускників, студентів і співробітників, заснована на традиціях університету;
Корпоративна культура, що забезпечує відкритість і комфортне внутрішнє середовище.
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МОДЕЛЬ
РОЗВИТКУ

З метою забезпечення успішного розвитку обрано характерну для лідерів світової
університетської освіти модель «інноваційно-підприємницького університету» –
модель вищого навчального закладу, який систематично докладає зусиль у трьох
сферах - генерації нових знань, викладанні і перетворенні знань у практику.
Такий підхід означає першочергову увагу до створення і розвитку:

Інтелектуального потенціалу високого рівня як у викладанні, так і в наукових дослідженнях;
Диверсифікованого портфеля освітніх програм та наукових проектів, зокрема міжнародних;

Наукової, освітньої і виробничо-господарської інфраструктури; системи зовнішніх та внутрішніх комунікацій;
Системи ефективного менеджменту на принципах синергії сучасних ринкових орієнтирів та традиційних

академічних цінностей;
Фінансового потенціалу на основі багатоканального фінансування.
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Освіта
Університет розвиватиме власне
унікальне освітнє середовище у
напрямах:
1.

2.

3.

Побудови інноваційної системи
організації освітнього процесу з
урахуванням міжнародних
стандартів акредитацій відповідних
програм і створення
консультативних рад за участю
представників бізнесу, випускників,
державних структур для
вдосконалення навчальних планів.
Розробки та впровадження
провідних методик і технологій
навчання, у тому числі розширення
програм з вивчення іноземних мов.

Посилення системи позанавчальної
роботи з особистісного розвитку
студентів.

1.








Розвиток автоматизованої системи управління навчальним процесом:
навчально-методичні матеріали дисциплін в електронному вигляді;
єдина база даних електронних навчальних курсів на базі системи дистанційного навчання;
підтримка електронного запису на вибіркові курси (сертифікатні програми) та авторизованого
доступу до них;
ведення в електронному вигляді первинної навчальної документації;
введення системи рейтингу навчальних курсів на основі кількісних та якісних показників з
врахуванням думки студентів;
створення локальної наукометричної бази;
створення краудсорсингової платформи для моніторингу діяльності ЖНАЕУ.

2.

Розробка і затвердження програм факультативного вивчення польської, китайської та інших мов,
проведення літніх фахових мовних шкіл для студентів та викладачів.

3.

Інтенсифікація взаємодії з МОНУ, МЗСУ, посольствами України, університетами ЄС, США, Китаю та
інших країн з метою виконання спільних навчальних проектів, сприяння у підтримці та реалізації
навчальних програм з видачею подвійних дипломів про освіту.

4.

Налагодження постійних зв’язків з міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями,
фондами і програмами (ООН, Агентство США з міжнародного розвитку, Європейська комісія,
ЮНЕСКО, Світовий банк, МФК, HORIZON 2020 тощо) для залучення додаткових джерел підтримки
розвитку спільних міжнародних програм навчання студентів.

5.

Участь разом з регіональними відділеннями Державної служби зайнятості України у реалізації
«Державної цільової програми підвищення кваліфікації безробітних» за напрямами
підготовки/спеціальностями Університету .

6.

Формування системи бізнес-освіти на основі інтеграції кращого досвіду та впровадження
інноваційних підходів: розширення програм додаткової професійної вищої освіти (перепідготовка та
підвищення кваліфікації, стажування).
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Наука

1. Забезпечення трансдисциплінарного характеру досліджень.
2. Публікації у провідних наукових виданнях, у тому числі в міжнародних реферативних журналах.
3. Забезпечення тісної співпраці з вітчизняними та іноземними дослідниками-консультантами.
4. Впровадження додаткових стимулів для продуктивних у науковому плані викладачів.
5. Створення організаційних об’єднань Університету із науково-дослідними установами та виробничими
структурами України для посилення наукової діяльності, теоретичної і практичної підготовки студентів, а
також для сприяння підготовки фахівців ОКР “Магістр” дослідницького спрямування (за типом техно- та
наукових парків, комплексів, кластерів, екселент-центрів, центрів компетенції, бізнес-інкубаторів тощо).

Університет забезпечить
проведення досліджень і умови
високої продуктивності наукових
і дослідницьких проектів у
відповідності з міжнародними
критеріями якості наукової
роботи.

6. Повномасштабна участь Університету у розробленні та реалізації державних цільових, галузевих і
регіональних екологічних, соціально-економічних проектів та програм; проведення експертно-аналітичного
оцінювання наукових розробок для органів управління всіх рівнів і суб‘єктів господарювання; формування
портфеля договірних замовлень на дослідження.
7. Створення мережі науково-дослідних лабораторій: альтернативної енергетики; мікрорезонансних
технологій; очистки води; радіології та радіобіології; оцінки якості сільськогосподарської продукції.
8. Створення Центру інтелектуальної власності і трансферу технологій, на базі якого буде забезпечено:
 проведення системної роботи щодо участі Університету у конкурсах, наукових проектах, грантах:
моніторинг Інтернет-простору, селекцію проектів, формування гнучких творчих команд (так званий «agile»менеджмент) з числа співробітників Університету, що спеціалізуються у відповідних сферах, із залученням
фахівців кафедри іноземних мов (за потреби – зовнішніх експертів);
 розробку і реалізацію технологій залучення замовлень на експертні послуги від органів влади,
агрохолдингів, середнього і малого бізнесу;
 створення каталогу завершених наукових розробок університету, готових до впровадження у виробництво,
виготовлення рекламних проспектів об’єктів права інтелектуальної власності, права на які належать
Університету та активне просування цих розробок на ринок.
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Особистісний
розвиток

Організаційно-виховна робота,
інтелектуальне та особистісне
зростання, зорієнтовані на
створення умов для вільного
розвитку особистості,
забезпечення реалізації
творчих ідей, самовиховання і
самовдосконалення, вияв
індивідуальних здібностей,
талантів, самореалізація в
сфері художньо-естетичної,
спортивно-оздоровчої та
професійної діяльності.

1. Прийняття «Кодексу професійної етики та організаційної культури працівників і студентів ЖНАЕУ» - положення,
адекватного по силі закону в межах університету, про філософію та цілі організації, принципи роботи, набір
цінностей, заповідей і правил, дотримання яких буде запорукою сприятливого соціально-психологічного та
морального клімату в колективі.
2. Просування на будь-які посади лише на основі оцінки професійних знань та здібностей (тестування,
заслуховування на наукових семінарах та ін.).
3. Системні дії щодо боротьби з корупцією (автоматизоване тестування, соціальний контроль та ін.).
4. Формування у співробітників та студентів елементів корпоративної культури, виховання почуття поваги і
гордості за причетність до історико-культурної спадщини і надбань Університету через пропаганду норм,
традицій та цінностей, які фундаментально закладені в основі діяльності Університету, створення іменних
аудиторій, стендів, галерей.
5. Впровадження механізмів стимулювання кращих співробітників та студентів Університету; системна робота
щодо їх висунення на міжнародні та державні премії, нагороди, почесні звання.
6. Підвищення ефективності засобів формування елементів екологічної світоглядної позиції студентства через
організацію проведення екологічних акцій, круглих столів; тренінгів та модульних семінарів-практикумів з
підготовки студентів-волонтерів з питань формування екологічної свідомості; залучення студентів до
проектування благоустрою рекреаційних зон міста та регіону.
7. Посилення актуалізації патріотичного виховання через організацію та проведення низки заходів
громадянсько-патріотичної спрямованості (інформаційно-просвітницьких та виховних годин, тематичних
вечорів, ярмарок, козацьких забав) і розширення можливостей студентства реалізувати себе у служінні
суспільству завдяки участі у благодійних акціях та волонтерських загонах.
8. Пропагування здорового способу життя серед студентів та співробітників Університету, встановлення сучасної
велопарковки біля найбільш відвідуваних корпусів Університету.
9. Виховання високої духовної культури особистості та створення умов для вільного формування нею власної
світоглядної позиції через формування незалежних студентських ЗМІ (випуск електронної студентської газети)
та створення FM-радіостанції з можливістю її озвучення в основних корпусах та гуртожитках.
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Фінансування
Зміцнення економічної
ефективності Університету
на основі диверсифікації
фінансової бази шляхом
розвитку системи
багатоканального
фінансування, прозорого і
раціонального
використання всіх
університетських ресурсів
та надходжень, їх
концентрації на напрямах,
які сприяють досягненню
Університетом головної
мети розвитку.

1. Визначення обсягів потреби у фінансових ресурсах на основі критеріїв обчислення вартості підготовки фахівців за
державним замовленням, розроблення та впровадження методики розрахунку видатків, пов’язаних із здобуттям
вищої освіти та наукових ступенів з різних напрямів та спеціальностей.
2. Використання системи стратегічного бюджетування у якості інструменту та складової системи управління
Університетом, спрямованої на інтерпретацію та трансформацію стратегічних цілей закладу у бюджети на основі
застосування методики збалансованої системи показників і процесного підходу.
3. Забезпечення постійного зростання фінансування університетської діяльності, збільшення залучення колективами
факультетів, кафедр, лабораторій, ботанічного саду, дослідного поля коштів від надання наукових, освітніх,
інформаційно-консультативних, технологічних, ветеринарних та інших послуг. Гарантоване отримання виконавцями
проектів у науковій, інноваційній та господарській сфері не менше 30% доходів від їх реалізації.
4. Створення умов для комерціалізації результатів наукових досліджень та інноваційної діяльності, проведення
роботи щодо вдосконалення взаємозв'язків та взаємодії Університету із суб'єктами господарювання для виявлення
їхніх потреб у наукових розробках та впровадження розробок у практику.
5. Активна й наполеглива взаємодія з місцевою владою, МОНУ, Мінагрополітики з метою фінансової підтримки
університетських програм, спрямованих на досягнення головної мети розвитку.
6. Фокусування зусиль на консолідації та концентрації можливостей державно-приватного партнерства, зокрема, за
рахунок залучення приватного бізнесу до фінансування інвестиційних проектів Університету у взаємовигідних і
перспективних науково-технологічних формах і напрямах.
7. Встановлення прозорого механізму фінансової діяльності, започаткування практики розгляду і затвердження
кошторису витрат на Вченій раді; заслуховування на її засіданнях звітів про виконання кошторису та розподіл
коштів на матеріально-технічне забезпечення між факультетами з урахуванням їхніх об’єктивних потреб,
стратегічних напрямів розвитку Університету та бюджетних можливостей Університету.
8. Розробка Стратегії енергозбереження та Енергетичної програми розвитку у відповідності до принципів «синьої
економіки», основними напрямами якої мають бути: формування служби енергоменеджменту, поетапне
впровадження комплексу заходів, зорієнтованих на ефективне використання енергії шляхом утеплення навчальних
корпусів і гуртожитків, встановлення автоматичних регуляторів подачі енергоресурсів та приладів обліку їх витрат,
використання альтернативних джерел енергії.
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Комунікації

Побудова зовнішніх та
внутрішніх комунікацій для
ефективної презентації
університету на ринку освітніх
та наукових послуг. Всебічне
оперативне інформування
громадськості про наукову,
педагогічну, виховну,
організаційну та іншу
діяльність Університету, а
також формування та
реалізація відповідної стратегії
розвитку іміджу Університету.

1.

Побудова зовнішніх комунікацій – із ЗМІ, офіційними органами влади, освітянською та науковою
спільнотою, абітурієнтами та їх батьками, підприємствами (офіційні та неофіційні контакти).

2. Організація та проведення соціально-психологічних та маркетингових досліджень ринку освітніх та
наукових послуг (виявлення споживчих потреб щодо освітніх послуг; вивчення ключових конкурентів в
регіонах присутності Університету; аналіз потреб ринку відносно фахівців, підготовка яких здійснюється в
Університеті та ін.).
3. Планування та реалізація рекламних та PR-кампаній університету (відео, аудіо ролики, поліграфія,
виставки, налагодження системи розповсюдження сувенірної продукції з корпоративною символікою).
4. Наповнення офіційного сайту, представлення аккаунтів Університету в найбільш популярних соцмедіа
(Facebook, Twitter, YouTube, Instagram).
5. Створення, зберігання еталону brand-book (осучасненого університетського фірмового стилю) та
контроль за його дотриманням.
6. Організація інтерв’ю, прямих ліній та прес-конференцій з керівництвом, викладачами і співробітниками
університету для ЗМІ.
7. Побудова корпоративної культури, підтримка певних її традицій та трансформація у разі необхідності
(насамперед проведення щорічного заходу «День ЖНАЕУ», який відзначатиметься у травні місяці з
метою відновлення традицій та формування нових аксіологічних орієнтирів колективу університету).
8. Оперативне сповіщення ЗМІ і запрошення журналістів на заходи Університету, щотижнева електронна
розсилка новин Університету в регіональні та загальноукраїнські ЗМІ.
9. Аналіз громадської думки, ставлення регіональних та всеукраїнських ЗМІ до роботи Університету.
10. Розробка інструментарію та обробка даних моніторингів реорганізації навчального процесу, опитування
випускників; розробка аналітичного обгрунтування пропозицій щодо удосконалення навчальної,
виховної та наукової роботи.
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Інфраструктура

1.

Створення двох масштабних комплексів наукового, освітнього, виробничого, екологічного, соціального,
культурного характеру і значення на базі Університету:
 Парково-відпочинкової зони на базі Ботанічного саду, яка забезпечить підвищення якості підготовки
фахівців відповідних напрямів, проведення наукових досліджень, розвиток господарської діяльності,
формування нових джерел фінансових надходжень, розвиток позитивного іміджу Університету.
 Екологічної садиби на базі Дослідного поля Університету, яка стане базою для відпрацювання
технологій виробництва і переробки екологічно чистої продукції; створення альтернативних систем
екологічно безпечного будівництва, енергозабезпечення виробничих процесів та житлових об’єктів в
сільській місцевості; розвитку зеленого туризму.

Системний розвиток
інфраструктурного
комплексу Університету.

2.

Модернізація системи енергозабезпечення Університету (перехід на використання альтернативних джерел
енергії, утеплення стін, заміна вікон, формування власної сировинної бази біопалива та ін.).

3.

Удосконалення інформаційної інфраструктури шляхом створення:


Єдиної електронної системи обліку та управління ресурсами;



Єдиної електронної системи документообігу;



Єдиної електронної бази науково-освітніх даних.

4.

Модернізація бібліотечного фонду, що дозволяє забезпечити перехід на нові технології обслуговування,
використання різноманіття інформаційних ресурсів в інтересах викладачів і студентів.

5.

Створення єдиного видавничо-поліграфічного комплексу, що забезпечує весь цикл робіт з виробництва
освітньої та наукової літератури.

6.

Розробка єдиної цілісної
університетського містечка.

організаційно-економічної

та

художньо-проектної

концепції

інтер'єрів
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Індикатори успіху
Етап і його
період

Перший етап
2015 - 2017

Характеристика
етапу

Очікувані результати

Створення академічних основ, механізму управління та інфраструктури:
• Зростання частки студентів, що навчаються на бакалаврських та магістерських програмах.
• Відкриття нових напрямів підготовки (туризм, водні біоресурси та аквакультура, садівництво та
виноградарство, та ін., а також власних освітніх програм і курсів).
• Якісне зростання викладацького складу; переорієнтація тематики докторських досліджень на пріоритетні
Етап «Становлення»
для Університету напрямами.
• Міжнародні партнерства, зокрема щодо програм подвійних дипломів та спільних наукових досліджень.
• Вступ у професійні організації та створення асоціації випускників.
• Створення нових інфраструктурних об’єктів.

Другий етап
2017-2019

Етап «Зростання»

Третій етап
2020 г. →

Етап «Зрілість»

Досягнення порівнянності з провідними ВУЗами України:
• Активна робота дослідницьких центрів, отримання замовлень.
• Отримання міжнародних інституціональних акредитацій.
• Участь у реалізації міжнародних проектів, зокрема у програмі HORIZON 2020.
• Збільшення частки студентів і викладачів, які беруть участь у програмах академічної мобільності.
• Повністю автоматизована та інформатизована система управління Університетом.
Досягнення високої національної та міжнародної конкурентоспроможності:
• Бренд ЖНАЕУ має міжнародне визнання як центр екологічної освіти, науки та інновацій.
• Входження до рейтингу 20 найкращих ВУЗів України.
• Фінансова самостійність та автономія.
• Чисельність студентів на рівні не менше 8 тисяч.
• Чисельність докторів наук на рівні не менше 70 осіб.
• Видання 5 власних наукових та науково-популярних журналів, що входять до міжнародних
наукометричних баз даних.
• Публікація щороку не менше 150 публікацій в міжнародних виданнях, що входять до провідних
наукометричних баз даних.

