МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ
УКРАЇНИ

МІНІСТЕРСТВО АГРАРНОЇ
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Про затвердження плану заходів

На виконання пункту 2 розпорядження Кабінету Міністрів України від
4 лютого 2015 р. № 8 7 «Про передачу цілісних майнових комплексів
навчальних закладів та державної установи до сфери управління Міністерства
освіти і науки»,
НАКАЗУЄМО:
1. Затвердити План заходів Міністерства освіти і науки України та
Міністерства аграрної політики та продовольства України щодо передачі та
подальшого функціонування аграрних вищих навчальних закладів та науково методичної установи, що передаються до сфери управління Міністерства освіти
і науки України, що додається.
2. Структурним підрозділам Міністерства освіти і науки України,
Міністерства аграрної політики та продовольства України забезпечити
виконання Плану заходів, затвердженого цим наказом.
3. Контроль за виконанням цього наказу покласти на першого
заступника Міністра освіти і науки України Совсун І. Р., заступника Міністра
аграрної політики та продовольства України Лапу В. І.
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грарної політики та
продовольст
країни
О. Павленко

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Міністерства освіти і науки
України та Міністерства аграрної
політики та продовольства України
від «Зо » Рб" 2015 р. №
/2^3
План заходів
Міністерства освіти і науки України та
Міністерства аграрної політики та продовольства України
щодо передачі та подальшого функціонування аграрних вищих навчальних
закладів та науково - методичної установи, що передаються до сфери управління
Міністерства освіти і науки України
1.
Здійснити передачу - приймання цілісних майнових комплексів навчальних
закладів та державної установи «Науково-методичний центр інформаційноаналітичного забезпечення діяльності вищих навчальних закладів «Агроосвіта»
(далі - ДУ «НМЦ «Агроосвіта») із сфери управління Мінагрополітики до сфери
управління МОН у порядку, встановленому законодавством.
МОН, Мінагрополітики
ІІ-ІІІ квартали 2015 року
2.
Внести відповідні зміни до установчих документів (статутів), ліцензій,
сертифікатів,
та
контрактів з керівниками
навчальних закладів
та
ДУ «НМЦ «Агроосвіта».
МОН, ДУ «НМЦ «Агроосвіта»,
керівники ВНЗ
ІІ-ІІІ квартали 2015 року
3.
Розробити нові підходи до організації практичного навчання студентів з
урахуванням вимог роботодавців, результатів експериментальних навчальних
планів підготовки фахівців та інноваційного досвіду роботи аграрних вищих
навчальних закладах.
МОН, Мінагрополітики,
ДУ «НМЦ «Агроосвіта»
2015-2017 роки
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4.
ДУ «НМЦ «Агроосвіта»
здійснювати
науково-методичний
та
інформаційний супровід освітнього процесу в аграрних вищих навчальних
закладах, закладах професійної освіти, підпорядкованих Мінагрополітики, та під
час підготовки кадрів на виробництві.
ДУ «НМЦ «Агроосвіта»
Постійно
5.
Визначати пріоритетні завдання аграрної галузі для формування політики
наукової та інноваційної діяльності, яка здійснюється безпосередньо вищими
навчальними закладами на засадах автономії.
МОН, Мінагрополітики
Постійно
6.
Залучати Мінагрополітики до формування обсягу державного замовлення
на підготовку фахівців галузевого профілю.
МОН, Мінагрополітики
Постійно

7.
Продовжити дистанційний моніторинг залишкових знань професійного
спрямування у студентів аграрних вищих навчальних закладів.
МОН, Мінагрополітики,
ДУ «НМЦ «Агроосвіта»
Щороку
8.
Сприяти проведенню наукових досліджень проблем розвитку сільських
територій України та аналітично-прогностичних і соціологічних досліджень в
аграрній галузі.
МОН, Мінагрополітики,
ДУ «НМЦ «Агроосвіта»
Постійно
9.
Сприяти проведенню професійних конкурсів серед студентів аграрних
вищих навчальних закладів, ярмарок вакансій, круглих столів з роботодавцями,
майстер-класів, фестивалів, зльотів, спартакіад тощо.
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МОН, Мінагрополітики,
ДУ «НМЦ «Агроосвіта»
Постійно
10. Аграрним вищим навчальним закладам розробити нові моделі проведення
практики студентів (період, терміни проведення - з урахуванням вегетаційного
періоду і технологічного процесу, якість - зміст програм практик).

внз
2015-2017 роки
11.

Створити при МОН дорадчий орган - Раду з питань аграрної освіти.
МОН
2015 рік

Директор департаменту вищої освіти

