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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 23 червня 2021 року (протокол № 12) щодо доповіді декана факультету 
харчових технологій та управління якістю продукції АПК, доктора технічних наук, 
професора Баль-Прилипко Ларису Вацлавівну про виконання рішення Вченої ради 
університету від 24 травня 2017 р. науково-педагогічним колективом факультету 
харчових технологій та управління якістю продукції АПК щодо організації наукового, 
навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази 

Заслухавши та обговоривши доповідь професора Баль-Прилипко Л.В. «Про виконання 
рішення Вченої ради університету від 24 травня 2017 р. науково-педагогічним колективом 
факультету харчових технологій та управління якістю продукції АПК щодо організації 
наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази», Вчена 
рада Університету відзначила, що поставлені завдання та заплановані заходи з їх вирішення 
протягом 2017-2020 років були в основному успішно реалізовані. Зокрема: 

1. Навчальна та методична робота спрямовані на підвищення якості освітнього 
процесу, удосконалення існуючих і розробку нових навчальних програм підготовки фахівців 
освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр», адаптованих до попиту на вітчизняному і 
міжнародному ринках праці та вимог фахівців.  

2. Здійснено кроки щодо кадрового зміцнення кафедр факультету. Запрошені на 
посади науково-педагогічних працівників 2 доценти, кандидати медичних наук, 2 професори, 
доктори технічних наук. На факультеті працює 40 НПП з науковим ступенем та вченим 
званням, що складає 97,5%, проти аналогічного показника 2017 року - 92,5%. На кафедрах 
факультету активно проводиться робота щодо забезпечення освітнього процесу електронними 
навчальними курсами. Станом на травень 2021 року кількість розроблених та наповнених ЕНК 
по факультету становить – 90%, з них атестованих – 75%. 

3. Особливу увагу приділено зміцненню матеріально-технічної бази. Поліпшено 
забезпеченість навчального процесу сучасним обладнанням, оновлено лабораторну та наукову 
базу, зроблено ремонти у навчально-наукових лабораторіях, кабінетах та аудиторіях. 

4. Для удосконалення наукової діяльності на факультеті активно діє Науково-технічна 
рада НДІ технологій та якості продукції тваринництва, де здійснено розгляд дисертаційних 
досліджень 9 аспірантів. За період з 2017 року НПП та аспірантами факультету захищено 7 
дисертацій. Починаючи з 2017 року, кількість публікацій у журналах, які включені в Scopus, 
Web of Science та інші наукометричні бази даних, становить від 20 до 35 – щорічно. Зокрема, 
кількість публікацій в Scopus та Web of Science у 2017 р. - 4, 2018 р. - 10, 2019 р. – 20, 2020 р. – 
34 наукових статей. Науковцями факультету виконуються 2 наукових проєкти прикладних 
досліджень на суму понад 1 млн.грн., 1 проект молодих вчених - на суму 450 тис. грн.  

Результати експериментальних досліджень постійно презентуються на Міжнародних 
виставках «Агро-2018», «Агро-2020», «Агро-2021», де учасники нагороджені Золотими 
медалями у номінації «За вагомий внесок у розробку та впровадження новітньої техніки і 
технологій для сучасних технологій сільськогосподарського виробництва». 

5. Науковці кафедр факультету творчо співпрацюють з науково-дослідними установами 
України, підтримують тісні зв’язки із спорідненими навчальними закладами країн 
Європейського Союзу. Університетами - партнерами факультету є: Пенсильванський 
державний університет (США); Вища інженерна школа ISA Lille (Франція); Університет Фоджа 
(Італія); Ташкентський державний технічний університет (Узбекистан); Латвійський 
сільськогосподарський університет (Латвія); Варшавський університет наук про життя 
(Польща); Жешувський університет (Польща); Словацький аграрний університет (Словаччина).  

 
Водночас Вчена рада звертає увагу на те, що поряд із позитивними змінами, на 

факультеті ще залишаються проблеми пов’язані з: 

 якістю освітнього процесу; 

 необхідністю створення окремої випускової кафедри громадського здоров'я із 
залученням НПП - кандидатів медичних наук; 
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 нерівнонапруженою діяльністю окремих кафедр факультету у виконанні науково-
дослідної роботи за рахунок бюджетного фінансування; 

 ще недостатньою кількістю наукових публікацій окремих НПП, докторантів і аспірантів 
в іноземних рейтингових журналах, у т.ч. тих, що індексуються в наукометричних базах 
Scopus, Web of Science та інші; 

 невикористаними резервами співпраці з бізнесом; 

 низьким надходженням позабюджетних коштів (гранти, у т.ч. міжнародні, спецкошти, 
благодійні внески від випускників факультету, партнерів та ін.) для постійного 
покращення матеріально-технічної бази факультету. 

 

Вчена рада УХВАЛИЛА: 
1. Доповідь декана факультету харчових технологій Баль-Прилипко Л.В. «Про 

виконання рішення Вченої ради університету від 24 травня 2017 р. колективом факультету 
харчових технологій та управління якістю продукції АПК щодо організації наукового, 
навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази» прийняти до відома. 

2. З метою підвищення якості організації освітнього процесу рекомендувати Вченій раді 
факультету, колективам кафедр: 

- забезпечити якісну підготовку фахівців освітніх ступенів бакалавра та магістра згідно з 
вимогами нового покоління стандартів вищої освіти, що базуються на компетентнісному 
підході з урахуванням необхідності посилення технологічної підготовки студентів; 

- системно поліпшувати профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх навчальних 
закладах, використовуючи традиційні форми, а також через соціальні мережі, засоби масової 
інформації; 

- узгоджувати освітньо-професійні програми підготовки фахівців та навчальних планів 
факультету з провідними зарубіжними університетами, Радою роботодавців факультету; 

- завершити підготовку та розміщення на навчально-інформаційному порталі НУБіП 
України електронних навчальних курсів всіх дисциплін упродовж 2021 року; 

- продовжити практику залучення студентів магістратури до виконання наукових тем 
кафедр з обов'язковою їх участю і виступами на наукових конференціях та публікацією 
матеріалів дослідження. 

3. Створити умови для ефективної організації наукової діяльності на факультеті: 
- активізувати роботу НПП щодо залучення фінансових ресурсів, в т.ч. від державних і 

вітчизняних комерційних структур, міжнародних грантів на проведення наукових досліджень у 
проектах програми ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Еrasmus+» «Horizont 2020»; 

- підвищити кількісні та якісні показники наукових публікацій НПП, докторантів і 
аспірантів в іноземних рейтингових журналах. Здійснювати систематичний моніторинг індексу 
Гірша та Google Scholar кожного НПП факультету; 

- залучити до аспірантури та докторантури талановитої молоді з обов'язковим 
сертифікатом мов країн Європейського союзу (на рівні не нижче В2); 

- збільшити надходження коштів до спеціального фонду за рахунок виконання 
досліджень та надання наукових послуг; 

- підвищити активність кафедр щодо пошуку та здобуття наукових міжнародних грантів, 
стажування в наукових установах закордонних країн, здобуття державних та галузевих премій. 

4. Сприяти поліпшенню матеріально-технічної бази факультету: 
- здійснювати пошук позабюджетних коштів (гранти, у т.ч. міжнародні, спецкошти, 

благодійні внески від випускників факультету, партнерів та ін.) для постійного покращення 
матеріально-технічної бази факультету; 

- спрямовувати господарську діяльність на проведення капітальних та поточних 
ремонтів у гуртожитку №9 та кафедрах факультету, перехід на енергоощадливі технології; 

- ректорату надати допомогу у придбанні новітньої комп'ютерної техніки та оновленні 
комп'ютерного парку навчальних лабораторій. 

5. Рішення вченої ради НУБіП України обговорити на розширеному засіданні вченої 
ради факультету. 

6. Дане питання зняти з контролю Вченої ради Університету. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої ради         С. Ніколаєнко 
Учений секретар         О. Барановська 


