Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування
України від 28 жовтня 2020 року (протокол № 3) щодо доповіді декана гуманітарнопедагогічного факультету, доктора філологічних наук, професора Шинкарука
Василя Дмитровича про роботу науково-педагогічного колективу гуманітарнопедагогічного факультету з виконання рішення Вченої ради університету від
17 червня 2016 р. щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та
розвитку матеріально-технічної бази
Заслухавши та обговоривши доповідь декана гуманітарно-педагогічного факультету
«Про роботу науково-педагогічного колективу гуманітарно-педагогічного факультету
з виконання рішення Вченої ради Університету від 17 червня 2016 року щодо організації
наукового, навчального, виховного процесів та розвитку матеріально-технічної бази»
Вчена рада Університету відзначає, що факультет динамічно розвивається, реалізуючи
стратегічну мету і завдання, визначені Законом України «Про вищу освіту», закріплені в
Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська ініціатива–2025». Рішення
Вченої ради Університету від 17 червня 2016 року було обговорено на засіданні вченої
ради гуманітарно-педагогічного факультету 23 червня 2016 року (протокол № 14), де
розроблено і прийнято план його реалізації.
Навчальна та методична робота. На факультеті функціонує 13 кафедр,
12 навчальних, 1 науково-виробнича лабораторія, 3 навчально-наукові лабораторії,
6 науково-дослідних, 2 навчально-науково-виробничих лабораторії, 7 навчальноконсультаційних курсів. На факультеті навчається 1812 студентів, у тому числі на денній
формі 1441 (79,5 %) студент, на заочній – 371 (20,5 %). Протягом 2016-2020 рр. ліцензовано
нові спеціальності («Психологія», «Професійна освіта», «Міжнародні відносини»,
«Журналістика», «Фізична культура і спорт») та відкрито освітньо-професійні
(«Інформаційно-комунікаційні технології в освіті», «Управління персоналом», «Соціальнопсихологічна реабілітація») і освітньо-наукова («Психологія») програми. 2019 року
акредитовано спеціальність «Професійна освіта». На факультеті започатковано
англійськомовні програми на бакалавраті для спеціальностей «Філологія (перша ‒
англійська)», «Філологія (перша ‒ німецька)», «Міжнародні відносини», «Журналістика»,
«Психологія», в магістратурі для спеціальностей «Менеджмент», «Філологія (перша ‒
англійська)», «Філологія (перша ‒ німецька)».
Освітній процес забезпечує висококваліфікований професорсько-викладацький
склад: 1 академік НАН України, 2 академіки НАПН України, 1 член-кореспондент НАПН
України та 7 академіків і член-кореспондентів інших громадських організацій, 2
заслужені працівники освіти і науки, 2 заслужені журналісти України, 3 народні артисти
України, 2 заслужені артисти України, 31 доктор наук, професор, 3 народні артисти
України, 119 кандидатів наук, доцентів, 63 старші викладачі та 21 асистент без наукового
ступеня. Для забезпечення освітнього процесу впродовж 2016–2020 рр. видано 28
підручників і 174 посібники, 9 словників, 20 довідників і брошур та 248 методичних
настанов.
Факультет активно співпрацює зі стейкхолдерами, зокрема функціонує рада
роботодавців факультету і ради роботодавців випускових кафедр.
Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах. У ІІ етапі
Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Педагогіка», «Психологія»,
«Професійна освіта», з навчальних дисциплін «Українська мова за професійним
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спрямуванням», «Німецька мова», «Політологія» студенти факультету займають призові
місця в командному та індивідуальному заліках: 2017 року – 2 особи, 2018 – 4 особи,
2019 р. – 6 осіб. На ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт
2020 року 3 наукові роботи студентів факультету отримали дипломи другого ступеню, 5 –
дипломи третього ступеню. На базі університету гуманітарно-педагогічний факультет
проводить ІІ етап Всеукраїнської студентської олімпіади з навчальної дисципліни
«Німецька мова» та ІІ етап Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з
філософії.
Створено навчальну медіалабораторію, навчальні лабораторії «Центр полоністики»,
«Центр франкофонної освіти і культури» «Лабораторію синхронного перекладу».
Розширено форми профорієнтаційної роботи: запроваджено проведення учнівськостудентських конференцій і навчально-наукових семінарів, школи абітурієнта «Юний
філолог», «Юний журналіст», гуртки з іноземної мови в школах, тренінги для вчителів.
На факультеті практикується двічі на рік проведення опитування студентів для
з’ясування рівня задоволеності якістю отримуваної освіти.
Науково-інноваційна діяльність. Науковці гуманітарно-педагогічного факультету
у 2016–2020 рр. виконували дослідження з 14 науково-дослідних тем, у т.ч.
3 держбюджетних та 11 ініціативних на загальну суму 2 988 800 грн (2017 р. ‒ 500 тис.
грн; 2018 р. ‒ 973 600 грн; 2019 р. ‒ 973 600 грн; 2020 р. ‒ 541 600 грн). Нині факультет є
учасником міжнародного проекту Erasmus+ з Університетом Пардубіце (Чехія). Науковці
факультету у 2016–2020 рр. видали 162 монографії, 1596 наукових статей, у т.ч. 67 у
виданнях, що входять до міжнародних наукометричних баз даних Scopus та Web of
Science. На факультеті впродовж 2016–2020 рр. проходили підготовку понад 98 аспірантів
і 4 докторанти, функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і
кандидатських дисертацій. У звітному періоді працівники факультету захистили 8
докторських та 18 кандидатських дисертацій.
Факультет видає наукові журнали «Міжнародний філологічний часопис», і
«Гуманітарні студії: педагогіка, психологія, філософія», які 2020 року отримали категорію
«Б».
Міжнародна діяльність. Упродовж 2016-2020 рр. науково-педагогічні працівники
факультету персонально та разом зі студентами взяли участь у 192 міжнародних наукових
та науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах і воркшопах.
У поточному році діють 9 угод про співпрацю. Зокрема, з Університетом Пардубіце
(Чехія), Університетом природничих наук (Вроцлав, Польща), з Поморською академією в
Слупську (Польща), з Університетом прикладних наук Ангальт (Німеччина), з
Університетом Харпер Адамс (Велика Британія), Шеньянським аграрним університетом
(Китай) та ін. На базі навчальних лабораторій «Центр полоністики», «Центр
франкофонної освіти і культури» проводяться міжнародні конференції, наукові семінари,
навчальні заняття із залученням іноземних партнерів.
Студенти всіх спеціальностей факультету мають можливість навчатися за
програмою «подвійних дипломів» та проходити стажування в Поморській академії в
Слупську (Польща), Університеті Анхальт (Німеччина), Університеті Пардубіце (Чехія).
У 2019 році відбувся перший випуск за програмою «подвійних дипломів». Щорічно понад
50 студентів факультету проходять мовну і виробничу практики у фермерських
господарствах країн Європи: Німеччина, Англія, Нідерланди, Данія, Франція та ін.
Протягом трьох останніх років понад 30 студентів пройшли мовне стажування в
Університеті Пардубіце (Чехія), Центральноєвропейській академії в м. Бад Кіссінген і в
Навчально-методичному центрі м. Бад Зоненберзі (Німеччина), 39 ‒ у Поморській
академії в Слупську (Польща).
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Виховну роботу факультет провадить на основі програми виховання студента
«Фахівець. Громадянин. Патріот» на принципах системності, неперервності,
демократичності, природовідповідності, етнізації, народності, культуровідповідності, і
вона передусім спрямована на формування в студентів засад академічної доброчесності.
Продовжено практику проведення науково-методичних семінарів для посилення
теоретичної і практичної педагогічної підготовки викладачів університету, а також з
підвищення педагогічної майстерності наставників академічних груп. За результатами
участі в щорічних загальноуніверситетських заходах, наприклад, 2019 року команда
факультету виборола гран-прі на «Голосіївській весні» та гран-прі на «Пісенних
баталіях».
Соціально-побутові умови студентів. У гуртожитках № 6, 7, 8, 9г, де проживають
студенти факультету, загалом протягом 2016‒2020 рр. відремонтовано 125 кімнат:
гуртожиток № 6 ‒ 90 кімнат, гуртожиток № 7 ‒ 3 кімнати, гуртожиток № 9г ‒ 8 кімнат,
гуртожиток № 8 ‒ 24 кімнати. Замінено лампи розжарювання на енергоощадні в житлових
кімнатах гуртожитків, навчальних аудиторіях, кабінетах. 2020 року в гуртожитку № 8
облаштовано місця загального користування, коридор і сходовий марш на четвертому
поверсі. На факультеті шостий рік функціонує студентський будівельний загін.
Відремонтовано дах усього гуртожитку № 6, коридори, санвузли, кухні, а також замінено
газові плити. В обох гуртожитках наявні читальні зали, зала студентської ради і
тренажерна зала. Душові кабіни як жіночі, так і чоловічі у хорошому стані. Територія
навколо гуртожитків озеленена, чиста і охайна.
Вчена рада відзначає, що рішення Вченої ради Університету від 17 червня
2016 року факультет в основному виконав. Водночас Вчена рада звертає увагу на те,
що у роботі колективу гуманітарно-педагогічного факультету ще є значні резерви, а
також мають місце проблеми, що пов’язані з:
- недостатньою кількістю наповнених електронних навчальних курсів, зокрема
атестованих;
- необхідністю продовження співпраці з бізнесом, установами та організаціями,
виробництвом для створення нових баз практик та місць працевлаштування, підвищення
кваліфікації науково-педагогічних працівників факультету;
- розширенням наукових тематик кафедр факультету шляхом підготовки якісних
проєктів науково-дослідних робіт на актуальні теми й отримання фінансування через
участь у ґрантових програмах;
- покращенням якості та рівня володіння іноземною мовою як студентів, так і
професорсько-викладацького складу для забезпечення інтеграції в міжнародний освітній
та науковий простір, а також для розширення спектру англійськомовних програм;
- підвищенням рівня публікаційної активності викладачів у журналах, що входять
до міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science;
- щорічним оновленням матеріально-технічної бази факультету, зокрема
забезпечення лабораторій, кафедр мультимедійною технікою, сучасними програмами;
- нарощуванням контингенту студентів передусім через залучення на навчання
іноземців;
- недостатнім рівнем надходжень до спеціального наукового фонду в розрахунку на
1 грн бюджетних коштів;
- недостатністю приміщень для навчальних і наукових лабораторій, мультимедійних
класів та недостатністю місць у гуртожитку для поселення студентів.
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Зважаючи на зазначене, Вчена рада постановляє:
1.
Доповідь
декана
гуманітарно-педагогічного
факультету
професора
Шинкарука В.Д. «Про роботу науково-педагогічного колективу гуманітарнопедагогічного факультету з виконання рішення Вченої ради університету від 17 червня
2016 року щодо організації наукового, навчального, виховного процесів та розвитку
матеріально-технічної бази» взяти до відома.
2. З метою підвищення якості організації навчального процесу:
- продовжити роботу із вдосконалення навчального процесу, використовуючи
новітні освітні технології, у т. ч. з урахуванням дистанційних форм навчання;
- розширити спектр англійськомовних програм підготовки фахівців ОС «бакалавр» і
«магістр» і розробити електронні навчальні курси дисциплін для англійськомовних
програм спеціальностей
- забезпечувати й надалі 100 % виконання держзамовлення та максимальне
заповнення ліцензійних обсягів підготовки фахівців у 2021–2025 рр.;
- атестувати всі українськомовні електронні навчальні курси дисциплін
електронного порталу НУБіП України, що їх викладають науково-педагогічні працівники
факультету;
- продовжити практику залучення студентів магістратури до виконання наукових
тематик кафедр з обов’язковою їх участю у наукових конференціях та публікацією
матеріалів досліджень;
- продовжити практику проведення науково-методичних семінарів із підвищення
педагогічної майстерності науково-педагогічних працівників університету та наставників
академічних груп та організувати «Школу професійного розвитку викладачів»;
- посилити роботу студентського самоврядування через залучення нових
талановитих активістів до студентської організації факультету та студентської ради
гуртожитку;
- створити навчальні і науково-дослідні лабораторії для розвитку нових наукових
напрямів гуманітарного спрямування;
- забезпечити повний цикл підготовки фахівців (бакалавр ‒ магістр ‒ доктор
філософії) зі спеціальностей «Психологія», «Міжнародні відносини», «Журналістика».
3. Науково-інноваційну діяльність факультету спрямувати на:
- структурування наукових лабораторій на основі ефективності їх діяльності,
наукової, виробничої та фінансової доцільності;
- розробку міждисциплінарних наукових проєктів фундаментального і прикладного
спрямування і на пошук та здобуття наукових міжнародних ґрантів, активну участь у
тренінгах-семінарах та стажування в наукових установах інших країн;
- залучення коштів до спеціального фонду за рахунок надходжень від
госпрозрахункових підрозділів;
- визначення пріоритетних тем наукових досліджень здобувачів наукових ступенів,
їх затвердження та розміщення на сайті факультет, а також збільшення кількості
захищених дисертаційних робіт у термін навчання в аспірантурі до 75 %;
- активізацію роботи колективу на здобуття Державних, галузевих та іменних
премій;
- поліпшення якісного складу викладачів, збільшивши кількість викладачів, які
вільно володіють іноземними мовами та мають публікації у виданнях Web of Science,
Scopus;
- систематичний моніторинг індексу Гірша за версією Scopus, Web of Science та Гугл
Академії кожного науково-педагогічного працівника факультету;
- організацію і проведення циклічної міжнародної науково-практичної конференції,
збірник матеріалів якої входитиме до бази Web of Science і/або Scopus.
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4.
Поліпшення матеріально-технічної бази факультету:
- здійснювати й надалі пошук нових шляхів (ґранти, у т.ч. міжнародні, спецкошти
від госпдоговірних угод, діяльності ННВЛ, випускники факультету, партнери,
благодійний фонд тощо) для постійного покращення матеріально-технічної бази
факультету через придбання лабораторного обладнання та приладів для проведення
занять із студентами з метою набуття ними практичних навиків та формування
відповідних компетенцій;
- створити належні умови проживання студентів у гуртожитку № 8, відремонтувати
кімнати і місця спільного користування;
- спрямувати господарську діяльність на проведення поточних ремонтних робіт у
приміщеннях, закріплених за факультетом.
5.
З метою інтегрування в Європейський освітянський простір:
- розширити співробітництво із зарубіжними університетами з метою адаптації до
Міжнародної системи вищої освіти;
- освоїти загальноєвропейський простір наукових досліджень за напрямами
діяльності факультету, що передбачає спільне з іншими країнами проведення наукових
досліджень, симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів тощо;
- продовжити практику рекламування освітніх послуг факультету з метою
залучення іноземних студентів до навчання у НУБіП України;
- розвивати співпрацю з університетом Пардубіце (Чехія) у рамках проєкту
Еразмус+, що забезпечуватиме мобільність студентів спеціальності «Філологія (перша ‒
німецька)»;
- удосконалити спільно з Cambridge English Language Assessment в Україні
тестування студентів і викладачів з англійської мови на рівень В2;
- удосконалити програму викладання іноземних мов, практикувати інтенсивні
курси та розширювати спектр вивчення іноземних мов для студентів і викладачів;
- розширити наявні контакти з закордонними партнерами країн Європи для
проходження мовної практики та навчання студентів за програмою «подвійний диплом».
6.
Фінансово-економічну діяльність факультету спрямувати на:
- подальше нарощування контингенту студентів та аспірантів на контрактній
основі;
- збільшення надходження позабюджетних коштів від роботи навчально-наукововиробничих підрозділів, навчально-консультаційних курсів (пунктів) через оптимізацію їх
діяльності;
- розширити кількість госпрозрахункових підрозділів та перелік платних послуг в
освітній і науковій діяльності та збільшити обсяг надходжень до спеціального фонду
університету, зокрема збільшити обсяг надходжень позабюджетних коштів на наукові
дослідження за рахунок госпдоговірних угод.
7.
Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні вченої ради
гуманітарно-педагогічного факультету; підготувати план його реалізації та надати в
ректорат для контролю.
8.
Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на
проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С. М.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська
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