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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 21 травня 2021 року (протокол № 10) щодо доповіді директора ВСП 

«Боярський фаховий коледж НУБіП України», кандидата технічних наук, доцента 

Кропивка Сергія Володимировича про стан навчально-виховної роботи, 

перспективи розвитку ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» та 

виконання рішення  Вченої ради Університету від 17 червня 2016 р. 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора ВСП «Боярський фаховий 

коледж НУБіП України» Кропивки С. В., Вчена рада Університету відзначила, що 

коледж реалізує мету і завдання, визначені програмою розвитку «Голосіївська 

ініціатива – 2025».  

Рішення Вченої ради НУБіП України від 17 червня 2016 р. обговорено на 

Педагогічній раді коледжу (29.06.2016 р., протокол № 12), де розроблено і прийнято 

план з його виконання. 

З метою підвищення якості освітнього процесу оптимізовано структуру коледжу, 

нині функціонує 2 відділення, 5 циклових комісій. У коледжі навчається 584 студенти, у 

тому числі на денній формі 512 (87,7%), на заочній – 72 (12, 3%).  

Протягом 2016-2020 рр. ліцензовано 2 спеціальності у сфері фахової передвищої 

освіти (Економіка, Транспортні технології (на автомобільному транспорті)) та 

спеціальність Агрономія за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти.  

Освітній процес забезпечує висококваліфікований педагогічний склад: 

56 викладачів, з них 2 доценти, 14 кандидатів наук (25%), 32 (63%) з вищою категорією, 

21 – з педагогічними званнями, 26 – з почесними званнями. 

Для забезпечення освітнього процесу впродовж 2016-2020 рр. видано 47 

підручників та посібників, 108 електронних методичних комплексів навчальних 

дисциплін.  

Коледж активно співпрацює зі стекхолдерами, зокрема функціонує рада 

роботодавців, яку очолює Ірклієнко С. П., директор «Укрцентркадриліс».  

За звітний період створено навчальну лабораторію землевпорядного 

проектування, ландшафтного дизайну, інформаційно-комунікаційних технологій, 

фінансово-облікових дисциплін.  

На олімпіадах різного рівня студенти зайняли призові місця: у 2016 р. – 5 осіб, у 

2017 р. – 7 осіб, у 2018 р. – 10 осіб, у 2019 р. – 10 осіб, у 2020 р. – 23 особи, у 2021 р. – 5 осіб. 

На виконання рішення Вченої ради щодо зміцнення матеріально-технічної бази: 

придбано с.-г. техніку, сучасні вимірювальні прилади для геодезії та екології, матеріали 

та обладнання для лабораторій, меблі для гуртожитку; відновлено пожежний гідрант, 

закуплено засоби для системи пожежогасіння; встановлено блискавкозахист на 

гуртожитку, систему відеонагляду; оброблено дерев’яні конструкції горищ будівель. 

Зроблено ремонт покрівлі навчального корпусу № 2, системи водозабезпечення та 

водовідведення в гуртожитку. Загальна сума витрат на зазначені цілі у 2020 р. становила 

близько 1100 тис. грн., а за 5 років – понад 3200 тис. грн. За останній рік зекономлено 

близько 229 тис. кВт електроенергії. Для покращання інформаційного забезпечення 

освітньої діяльності придбано 58 ПК та програмне забезпечення, 18 проекторів, 13 

одиниць іншої оргтехніки (на один ПК припадає 3,8 студента, за нормативу не більше 6). 

Виховна робота в коледжі спрямована на виховання студентів у кращих традиціях 

національної та світової культури. Проведено понад 210 виховних і культурно-масових 
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заходів, здобуто понад 50 призових місць у спортивних змаганнях обласного та 

загальнонаціонального рівнів.  

Для покращання фінансового стану коледжу розширено перелік видів 

господарської діяльності та надання додаткових освітніх послуг, що дало змогу 

збільшити надходження до спеціального фонду. У 2020 році надходження до 

спеціального фонду коледжу становили 3883,0 тис. грн., що на 65% більше порівняно з 

2016 роком (2537,1 тис. грн.).  

Для усунення недоліків, висловлених Вченою радою щодо нестатутних відносин, 

що мали місце у коледжі у 2016 році, на що було зауважено Вченою радою 

університету, за результатами анкетування студентів коледжу, мають місце і у звітному 

2021 році. Факти нестатутних відносин є недопустимими для учасників освітнього 

процесу у вищій школі. 

Вчена рада університету звертає увагу на те, що у роботі колективу коледжу 

мають місце проблеми, що пов’язані з необхідністю: проведення роз’яснювальної 

роботу з педагогічними працівниками та студентами щодо нестатутних відносин; 

пошуку нових форм профорієнтаційної роботи; удосконалення системи забезпечення 

якості освітнього процесу, посилення співпраці з установами та організаціями щодо 

створення нових баз практик; розширення співпраці з іноземними партнерами з метою 

забезпечення академічної мобільності студентів; зміцнення матеріально-технічного 

забезпечення освітнього процесу, проведення ремонтних робіт навчальних приміщень; 

подальшого впровадження сучасних технологій енергоощадності. 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Доповідь директора коледжу Кропивки С. В. «Про стан навчально-виховної 

роботи, перспективи розвитку ВСП «Боярський фаховий коледж НУБіП України» та 

виконання рішення Вченої ради НУБіП України від 17.06.2016 р.» взяти до відома. 

2. З метою підвищення якості організації освітнього процесу: продовжити роботу 

із вдосконалення навчального процесу, використовуючи новітні освітні технології; 

провести акредитацію освітніх програм; забезпечити підготовку та результативну участь 

студентів в олімпіадах, конкурсах, підготовки до ДПА у формі ЗНО; забезпечити 

щосеместровий контроль знань, проводити анкетування студентів та викладачів; 

поліпшити співпрацю з бізнесом щодо організації практичного навчання для створення 

нових баз практик та місць працевлаштування, стажування викладачів; залучення 

потенційних роботодавців до розробки та реалізації освітніх програм. 

3. З метою організації науково-методичної діяльності у коледжі: активізувати 

співпрацю з кафедрами Університету; направляти викладачів на підвищення 

кваліфікації та стажування у базовий університет та провідні ЗВО і господарства 

України, а також на навчання до аспірантури НУБіП України.  

4. З метою поліпшення матеріально-технічної бази коледжу: збільшити 

надходження позабюджетних коштів, в т. ч. за рахунок  збільшення контингенту 

студентів на контрактній основі; спрямувати господарську діяльність на проведення 

поточних ремонтних робіт, завершити капітальний ремонт покрівель, ремонт 

навчальних корпусів; оновити робочі місця для проведення лабораторних та практичних 

робіт. 

5. Дію рішення Вченої ради Університету від 17.06.2016 року продовжити. 

Колективу інформувати університет про усунення наявних недоліків та подолання 

нестатутних відносин до 01.01.2022 р.  
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар         О. Барановська 


