Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
26 лютого 2020 року (протокол № 7) щодо доповіді начальника відділу організаційної
діяльності навчально-дослідних господарств та навчально-виробничої практики, доктора
сільськогосподарських наук, професора Туринського Василя Михайловича про шляхи
підвищення якості практичної підготовки студентів та результатів інноваційної,
виробничо-фінансової діяльності навчально-дослідних господарств НУБіП України
Заслухавши та обговоривши звіт начальника відділу організаційної діяльності НДГ та
навчально-виробничої практики, доктора с.-г. наук, професора В.М. Туринського про шляхи
підвищення якості практичної підготовки студентів та результати інноваційної та виробничофінансової діяльності навчально-дослідних господарств НУБіП України, Вчена рада
відзначила, що у 2019 році поступово зростала якість практичної підготовки студентів у
навчально-дослідних господарствах НУБіП. Щорічно збільшується кількість студентів, що
проходять в НДГ різні види практик: у 2019 р. в НДГ практичну підготовку пройшли 3901
студент. Покращується база практичної підготовки у Боярській ЛДС, Великоснітинському НДГ,
Агрономічній дослідній станції. Застосовуються інноваційні технології у рослинництві,
організуються демополя відомих іноземних фірм, працює сучасна техніка, випробовуються
сорти та гібриди з високим потенціалом продуктивності, сучасні засоби захисту рослин,
технологічні лінії із переробки продукції. Покращуються побутові умови проживання
студентів.
У виробничих процесах застосовуються інноваційні підходи: сучасна техніка та технології
провідних аграрних фірм, системи точного висіву, прикореневе внесення в рядки мінеральних
добрив, глибокорозпушування, застосування мікробних препаратів, сучасні сорти та гібриди з
високим потенціалом продуктивності, контроль якості насіння, що висівається. НДГ виконують
спільні проекти з провідними аграрними фірмами на взаємовигідних умовах.
На початку 2020 року в НДГ для поліпшення технічного та технологічного оснащення
виробництва: придбано самохідний обприскувач, сівалка, змішувач розчинів, роторна борона,
прес-підбирач (Великоснітинське НДГ).
Вчена рада відмітила стабільне зростання виробничих показників НДГ. Валове
виробництво зернових і технічних культур в НДГ НУБіП України у 2019 році становило
17,6 тис. тонн, що на 247 тонни більше у порівнянні з 2018 роком. Середня урожайність
зернових склала 58,0 ц/га, по Україні – 49,1 ц/га. За показниками у рослинництві кращих
результатів у 2019 році досягли Ніжинський агротехнічний інститут, Великоснітинське НДГ
ім. О.В. Музиченка.
Під урожай 2020 року у ВП НДГ НУБіП України посіяно 1930 га озимих культур, що
більше у порівнянні з 2019 роком на 307 га (20,4%). Посів здійснювали власним насінням. За
даними мікробіологічних досліджень озимі посіви знаходяться зараз в доброму стані. Закладено
фундамент під урожай наступного року – зорано та задисковано на зяб 2445,0 га, 100 % до
плану.
За результатами 2019 року стабільно поліпшуються показники у галузі тваринництва.
Покращилось забезпечення тваринництва якісними кормами: забезпеченість сіном становить
179%, силосом – 125%. Використання якісних кормів та переведення дійного стада на
однотипну годівлю дозволило у 2019 році стабілізувати виробництво молока без значних
сезонних коливань. Надій на 1 фуражну корову по НУБіП України у 2019 році становив 6481
кг, прибавка до 2018 року склала 243 кг. Три НДГ досягли у 2019 році надою 7000 кг молока на
фуражну корову. У 2019 році по НДГ збільшився на 100 г середньодобовий приріст ВРХ і
становить 652 г. Кращі результати отримали Агрономічна дослідна станції та Великоснітинське
НДГ ім. О.В. Музиченка, середньодобовий приріст ВРХ склав відповідно 706 г та 695 г, що
майже на 100 та 150 г більше, ніж минулого року.
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Вчена рада відзначила недостатньою роботу НДГ у сфері економічної ефективності та
фінансової діяльності у 2019 році, відсутність ефективного контролю за економічною
діяльністю з боку ректорату (Туринський В.М., Бронін О.В.). Грошові надходження НДГ у
2019 році становили 190,3 млн грн., в тому числі у Боярській ЛДС 71,8 млн грн.,
Великоснітинському НДГ 60,8 млн грн., Агрономічній дослідній станції 32,2 млн грн.,
Ніжинському агротехнічному інституті 10,5 млн грн У порівнянні з 2018 роком надходження по
НДГ знизились на 2,3 млн. грн. (1,2%), Зменшення надходжень пов’язано із зниженням у
порівнянні з минулим роком закупівельних ринкових цін на сільськогосподарську продукцію
(зерно озимої пшениці, кукурудзи, соняшнику), лісоматеріали та одночасним підвищенням цін
на енергоносії, засоби захисту рослин, добрива, послуги. Так, Боярська ЛДС за рік втратила на
зниженні закупівельних цін 22 млн грн., Великоснітинське НДГ - біля 8,9 млн грн.,
Агрономічна дослідна станція – більше 4,5 млн грн.
Недоліком в роботі НДГ є значне, часом безконтрольне, використання послуг сторонніх
організацій у виконанні технологічних операцій в рослинництві, що збільшує собівартість, веде
до збитковості господарювання.
Деканати та ННІ ще недостатньо узгоджують графіки практик студентів з технологічними
процесами в НДГ (особливо на період посіву та збирання).
Невирішеними залишаються питання пошуку можливостей короткострокового та
довгострокового кредитування НДГ під невеликі відсотки. В кошторисах НДГ не передбачені
бюджетні капіталовкладення на докорінне покращення баз практичної підготовки. Мало уваги
приділяється реалізації питань первинної обробки та поглибленої переробки продукції
рослинництва і тваринництва. Недостатньо ведеться пошук джерел фінансування,
кредитування, залучення коштів грантів технічної допомоги ЄС у діяльність НДГ.
На підставі вище зазначеного Вчена рада УХВАЛИЛА:
1) Звіт начальника відділу організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої
практики, доктора с.-г. наук, професора В.М. Туринського прийняти до відома.
2) Попередити керівників відокремлених підрозділів НДГ, Боярської ЛДС про
недопустимість неефективного ведення господарської діяльності.
Звернути сувору увагу на відсутність фінансового контролю за діяльністю НДГ з боку
економічної служби (Бронін О.В., Туринський В.М.).
3) Відкоригувати у відповідності до виробничих процесів в НДГ та затвердити плани
практик студентів, забезпечити якісні побутові умови та ефективність практичної
підготовки (Відповідальні: декани, директори ННІ, директори НДГ, головні
спеціалісти).
4) Розробити конкретні заходи щодо стабілізації фінансового стану НДГ на 2020 рік
(Відповідальні: директори НДГ, головні спеціалісти).
5) Щомісячно проводити у НДГ ретельний аналіз фінансової та господарської
діяльності кожного підрозділу НДГ (Відповідальні: директори НДГ). Забезпечити
виконання затверджених виробничо-фінансових планів на 2020 рік.
6) Спрямувати роботу НДГ, Боярської ЛДС на всебічну економію ресурсів, суттєво
зменшити витрати на послуги сторонніх організацій, збільшити прибуток з 1 га ріллі
та ведення лісових робіт (Відповідальні: директори НДГ, директор Боярської ЛДС,
головні спеціалісти).
7) Посилити наукову складову в діяльності навчально-дослідних господарств,
забезпечити участь НДГ, Боярської ЛДС у проведенні та впровадженні у
виробництво наукових розробок НУБіП України та інших наукових установ,
провідних аграрних фірм (Відповідальні: директори ВП НУБіП України Журавель
М.П., Росамаха Ю.О., Карпук А.І., Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач В.С.).
8) Підвищити виробничі показники ННВП «Дослідне поле», завершити перехід на
самоокупність за рахунок вирощеної продукції (Відповідальні: завідувачі кафедр
Танчик С.П., Каленська С.М., Бикін А.В., Демидась Г.І., Гентош Д.Т., Макарчук О.С.,
директор НДІ рослинництва та ґрунтознавства Ковалишина Г.М., декан
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агробіологічного факультету Тонха О.Л., завідувач ННВП «Дослідне поле»
Григорусь Т.Л.).
9) Забезпечити придбання необхідної техніки та агрегатів для ННВП «Дослідне поле»
за рахунок надходжень від реалізації наукових проектів та грантів (Відповідальні:
декани, директори ННІ, директори НДГ, головні бухгалтери).
10) Посилити роботу з підбору та підвищення відповідальності кадрів головних
спеціалістів НДГ, провести стажування головних спеціалістів, більше залучати
випускників та студентів НУБіП України до виконання робіт на посадах головних
спеціалістів у НДГ та ВП НУБіП України, застосовуючи принципи дуальної освіти
(Відповідальні: перший проректор Ібатуллін І.І., проректор з навчальної і виховної
роботи Кваша С. М., проректор з науково-педагогічної роботи, міжнародної
діяльності та розвитку Ткачук В.А., начальник відділу організаційної діяльності НДГ
та навчально-виробничої практики Туринський В.М., директори НДГ Журавель М.П.,
Росамаха Ю.О., Карпук А.І., Білуха Г.М. Альохін В.І., Лукач В.С.).
11) Оптимізувати штатний розпис ВП НУБіП України, Боярської ЛДС, завдяки чому
підвищити їх заробітну плату. Розробити та затвердити у колективному договорі
систему стимулювання оплати праці для підвищення зацікавленості в результатах
виробничо-фінансової діяльності (Відповідальні: директори НДГ, головні
економісти).
12) Налагодити міжнародні зв’язки між НДГ НУБіП України та аналогічними
підприємствами за кордоном, відвідати такі підприємства для обміну досвідом та
налагодження співпраці. Всебічно сприяти співробітництву з провідними іноземними
аграрними фірмами щодо організації демополів та міжнародних демоцентрів
(Відповідальні: директори НДГ Журавель М.П., Росамаха Ю.О., Білуха Г.М, Альохін
В.І, Карпук В.С., Глова В.С.).
13) У тваринництві в 2020 році забезпечити ветеринарне і епізоотичне благополуччя,
здоров'я тварин та персоналу, якість та безпеку продукції тваринного походження.
Упровадити в усіх НДГ однотипну годівлю корів. Забезпечити вирощування
племінних і ремонтних телиць відповідно до стандартів. (Відповідальні: директори
НДГ, головні спеціалісти).
14) Провести реконструкцію зерноочисних комплексів, складів для зберігання зерна,
побудувати сушарки у Великоснітинському НДГ та Агрономічній дослідній станції
(Відповідальні: директори НДГ Журавель М.П., Росамаха Ю.О.).
15) Дотримуватись у роботі принципів ресурсозбереження та ресурсоефективності,
зменшити хімічне навантаження на землі, використовуючи більше біологічних
препаратів, регулярно проводити аналізи грунтів, вести історію полів НДГ
(Відповідальні: директори НДГ, головні агрономи);
16) Забезпечити контроль використання електроенергії та інших енергоносіїв. Розробити
заходи щодо енергозбереження, відключити побутових користувачів від
господарських мереж (Відповідальні: директори НДГ, головні енергетики).
17) Продовжувати діяльність щодо залучення інвесторів для посилення наукової
складової та впровадження новітніх технологічних рішень з виробництва та
переробки продукції на взаємовигідних умовах
у відповідності до чинного
законодавства (Відповідальні: Журавель М.П., Росамаха Ю,О, Карпук А.І.,
Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач В.С., Глова В.С.).
18) Завершити перереєстрацію майна НДГ та Боярської ЛДС у Фонді держмайна
(Відповідальні: директори НДГ, головні бухгалтери).
19) Рішення Вченої ради Університету довести до відома трудовим колективам НДГ
НУБіП України та вченим радам відповідних факультетів.
20) Контроль за виконання рішення Вченої ради Університету покласти на першого
проректора Ібатулліна І.І.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
С. Ніколаєнко
Учений секретар
О. Барановська
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