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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 
 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 24 жовтня 2019 року (протокол № 3) щодо звіту декана факультету аграрного 

менеджменту, кандидата економічних наук, доцента Остапчука Анатолія 

Дмитровича про виконання науково-педагогічним колективом факультету аграрного 

менеджменту рішення Вченої ради Університету від 23 грудня 2015 року щодо 

підвищення якості підготовки фахівців, виховну і наукову роботу 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету аграрного менеджменту 

Остапчука А.Д. «Про виконання науково-педагогічним колективом факультету аграрного 

менеджменту рішення Вченої ради Університету від 23 грудня 2015 року щодо підвищення 

якості підготовки фахівців, виховну і наукову роботу» Вчена рада Університету 

відзначила, що факультет динамічно розвивається, реалізуючи стратегічну мету і завдання, 

визначені Законом України «Про вищу освіту», які закріплені в Статуті Університету та 

програмі розвитку «Голосіївська ініціатива-2020».  

На виконання рішення Вченої ради Університету від 23 грудня 2015 р. на факультеті 

здійснено низку заходів з ліквідації недоліків у роботі колективу та поліпшення всіх видів 

діяльності. Зокрема, з підвищення якості та організації навчального процесу враховуючи 

запити роботодавців через:  

- вдосконалення існуючих навчальних планів і розробку нових освітніх програм 

підготовки фахівців ОС «Бакалавр» та «Магістр», адаптованих до попиту на вітчизняному 

і міжнародному ринку праці (відкриття ОП «Управління інвестиційною діяльністю та 

міжнародними проектами», нового проекту «Агрокебети» та спеціалізації «Управління 

закладами охорони здоров’я»), сприятиме підвищенню конкурентоспроможності 

випускників факультету;  

- укладання нових угод про стратегічне партнерство з роботодавцями;  

- забезпечення залучення до навчального процесу практиків - представників бізнесу, 

висококваліфікованого професорсько-викладацького складу – докторів і кандидатів наук, у 

т.ч. підготовка кадрів вищої кваліфікації з числа власного науково-педагогічного 

персоналу через аспірантуру та докторантуру;  

- впровадження на факультеті освітніх програм, що відповідають принципам 

реалізації дуальної освіти; 

- оновлення програмного забезпечення для навчального процесу;  

- активізацію науково-технічного співробітництва факультету з державними і 

приватними організаціями та установами; 

- відзначити збільшення публікаційної активності викладачів кафедри менеджменту 

ім. Й.С. Завадського, у т. ч. у журналах, що входять до НМБ Scopus та WoS, звернути увагу 

на недостатнє висвітлення результатів наукових досліджень викладачами інших кафедр 

факультету;   

- модернізацію та зміцнення матеріально-технічної бази, у т.ч. шляхом залучення 

підтримки ради роботодавців факультету аграрного менеджменту;  

- укладання угод про співпрацю з обласними державними адміністраціями;  

- розширення напрямів міжнародної діяльності через підписання меморандумів про 

співпрацю із закордонними університетами, з метою залучення студентів та науково-

педагогічних працівників факультету до міжнародної інтеграції та співпраці в програмах 

обміну та науково-дослідних проектах;  

- відкриття нових англомовних програм для бакалаврів та магістрів із забезпеченням 

викладання всіх предметів навчального плану англійською мовою для залучення 

студентів-іноземців. 
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Водночас, Вчена рада звернула увагу на те, що в роботі колективу факультету є 

значні резерви, що пов’язані з: 

- необхідністю пошуку нових форм профорієнтаційної роботи: започаткування в 

загальноосвітніх закладах освіти клубів, гуртків менеджерів та маркетологів, проведення 

рекламної кампанії через телебачення, обласні та районні засоби масової інформації; 

створення потужних інтернет-сайтів; використання соціальних мереж; залучення до 

популяризації університету та факультету студентів, випускників та роботодавців; 

збільшення контингенту слухачів підготовчого відділення (у т.ч. залучення іноземних 

студентів);  

- необхідністю продовження співпраці з бізнесом та виробничниками  задля 

створення нових баз практик та місць працевлаштування, навчальних курсів, забезпечення 

проведення занять з використанням ліцензійних програм, підвищення кваліфікації 

науково-педагогічних працівників факультету; 

- подальшим поглибленням і розширенням зв’язків факультету із закордонними 

університетами та установами, участь студентів і викладачів у програмах обміну, 

інтеграцією в навчальний процес кращих методик викладання та впровадження нових 

дисциплін університетів-партнерів, узгодження навчальних планів для розширення 

можливостей впровадження паралельного навчання та/або програм отримання подвійних 

дипломів; 

- розширенням наукової тематики кафедр шляхом виконання науково-дослідних 

робіт та залучення фінансування через участь у грантових програмах; 

- покращенням якості та рівня володіння іноземною мовою як студентів, так і 

професорсько-викладацького складу для забезпечення інтеграції у міжнародний 

навчальний та науковий простір; 

- підвищенням рівня публікаційної активності викладачів у журналах, що входять до 

НМБ Scopus і WoS та інших фахових наукових виданнях;   

- необхідністю подання наукових досліджень студентів на Всеукраїнський конкурс 

наукових студентських робіт з спеціальностей 073 «Менеджмент» та 075 «Маркетинг»; 

- щорічним оновленням матеріально-технічної бази факультету, зокрема 

забезпечення лабораторій, кафедр мультимедійною технікою, сучасними програмами; 

- продовженням реалізації програми з енергозбереження. 
 

Зважаючи на зазначене Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Доповідь декана факультету аграрного менеджменту Остапчука А.Д. «Про 

виконання науково-педагогічним колективом факультету аграрного менеджменту рішення 

Вченої ради Університету від 23 грудня 2015 року щодо підвищення якості підготовки 

фахівців, виховну і наукову роботу» взяти до відома. 

2. Вченій раді факультету підготувати заходи з розбудови навчально-методичної, 

виховної, науково-інноваційної, міжнародної та інших видів діяльності на період 2019-

2020 н.р. та подати в ректорат до 07.11.2019 р. 

3. Рішення Вченої ради Університету обговорити на розширеному засіданні вченої 

ради факультету аграрного менеджменту. 

4. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на 

проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


