
ПРОГРАМА 

семінару-наради директорів 

відокремлених підрозділів 

Національного університету 

біоресурсів і 

природокористування України 

«Про заходи поліпшення 

практичної підготовки 

випускників закладів вищої освіти» 

 

8-10 червня 2018 року, Рівненський коледж НУБіП України 

 

Запрошені: 

Кваша С. М., проректор з навчальної та виховної роботи НУБіП 

України 

Єресько О. В., начальник відділу регіонального розвитку, дистанційної 

освіти та заочного навчання НУБіП України 

Данильчук О. Ю., голова Рівненської обласної ради 

Таргонський Г. М., начальник управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації 

Переходько Н. І., директор департаменту агропромислового розвитку 

Рівненської облдержадміністрації 

Таргоній С. Г., начальник управління земельних відносин виконавчого 

комітету міської ради 

Шекель Ю. В., директор ДП «Рівненський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» 



8 червня  

Заїзд учасників, реєстрація, поселення 

Рекреація, І поверх 

16.00 – Відкриття семінару-наради. Привітання учасників.  

Читальна зала БІЦ, ІІІ поверх 

17.00-20.00 – Екскурсія по м. Рівне 

 

9 червня  

10.00-12.00 – Знайомство з Рівненським коледжем НУБіП України 

Огляд бази 

12.00-13.00 – Пленарне засідання. 

Читальна зала БІЦ, ІІІ поверх 

Виступи: 

Корсун Я. П., директор коледжу, заслужений працівник освіти України 

«Історія, сьогодення та перспективи ВСП «Рівненський 

коледж НУБіП України» 

Кваша С. М., проректор з навчальної та виховної роботи НУБіП України, 

доктор економічних наук, професор, академік Національної 

академії аграрних наук, заслужений діяч науки і техніки 

України «Дуальна освіта в реалізації практичної 

підготовки фахівців» 

Данильчук О. Ю., голова Рівненської обласної ради 

Таргонський Г. М., начальник управління освіти і науки Рівненської 

обласної державної адміністрації, «Діяльність технікумів і 

коледжів у контексті проекту Закону України «Про 

фахову передвищу освіту» у Рівненській області» 

Переходько Н. І., директор департаменту агропромислового розвитку 

Рівненської облдержадміністрації 

13.00-14.00 – Обідня перерва 

Їдальня коледжу, І поверх 

14.00-15.00 – Продовження пленарного засідання 

Аудиторія 16, ІІ поверх 

 

 



Виступи: 

Царук В. Ю., заступник директора з навчальної роботи, кандидат 

економічних наук «Сучасні вимоги до практичної 

підготовки фахівців» 

Качановський О. І., заступник директора з виробничої роботи, 

«Діяльність Навчально-практичного центру із 

землевпорядкування щодо забезпечення практичної 

підготовки фахівців» 

Таргоній С. Г., начальник управління земельних відносин виконавчого 

комітету міської ради «Про практичну підготовку 

фахівців у контексті розвитку земельної реформи в 

Україні» 

Шекель Ю. В., директор ДП «Рівненський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою», «Вимоги до фахівців з 

досвіду роботи ДП «Рівненський науково-дослідний та 

проектний інститут землеустрою» у сфері земельних 

відносин» 

15.00-16.00 – Виступи присутніх із досвіду роботи, обговорення 

16.00-16.30 – Перерва на каву 

Методичний кабінет, ІІ поверх 

16.30-17.00 – Зажицький С. О., викладач історії Рівненського коледжу 

НУБіП України, «Історія Берестецької битви» 

Аудиторія 16, ІІ поверх 

17.00 – Екскурсія 

- ТОВ «ОДЕК» Україна, Рівненська обл., смт. Оржів, вул. Заводська, 9 

- «Тунель кохання», Рівненська обл., смт. Клевань 

Від’їзд з території коледжу 

19.00 – Вечеря 

Їдальня коледжу, І поверх 



10 червня  

8.00-9.00 – Сніданок 

Їдальня коледжу, І поверх 

 

9.00 – Від’їзд учасників засідання у м. Берестечко. Участь у 

вшанування 367-ї річниці Берестецької битви 

 

10.00-12.00 – Божественна Літургія та панахида у Свято-

Георгіївському храмі 

 

12.00-13.30 – Участь в урочистостях 

 

13.30 – Від’їзд учасників засідання до м. Рівне. 


