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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 27 жовтня 2021 року (протокол № 3) щодо звіту декана гуманітарно-педагогічного 
факультету, кандидата філософських наук, доцента Савицької Інни Миколаївни про участь 
науково-педагогічних працівників гуманітарно-педагогічного факультету у проведенні 
наукових досліджень. 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана гуманітарно-педагогічного факультету «Про 
участь науково-педагогічних працівників гуманітарно-педагогічного факультету у проведенні 
наукових досліджень», Вчена рада Університету відзначила, 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». 

На гуманітарно-педагогічному факультеті функціонує 13 кафедр, 1 науково-виробнича 
лабораторія, 3 навчально-наукові лабораторії, 6 науково-дослідних, 2 навчально-науково-
виробничих лабораторії.  

Наукові дослідження виконує висококваліфікований професорсько-викладацький склад, 
зокрема 1 академік НАПН України та 7 академіків і член-кореспондентів інших громадських 
організацій, 2 заслужені працівники освіти і науки, 2 заслужені журналісти України, 36 докторів 
наук і професорів, 110 кандидатів наук, доцентів. До наукових досліджень залучено 58 студентів 
та 27 аспірантів. За науковим напрямом «Суспільні науки» функціонують три наукові школи, а за 
напрямом «Гуманітарні науки і мистецтво» ‒ дві. 

Науковці гуманітарно-педагогічного факультету виконували дослідження з 14 науково-
дослідних тем, у т.ч. 3 держбюджетних та 11 ініціативних на загальну суму 3 053 400 грн 
(2017 р. ‒ 500 тис. грн; 2018 р. ‒ 973 600 грн; 2019 р. ‒ 973 600  грн; 2020 р. ‒ 541 600 грн; 
2021 р. ‒ 64 600 грн). Нині факультет є учасником міжнародного проекту Erasmus+ з 
Університетом Пардубіце (Чехія). Науковці факультету у 2019-2021 рр. видали 189 монографій, 
1789 наукових статей.  

На факультеті збільшується кількість статей у виданнях, що входять до міжнародних науко-
метричних баз даних Scopus та Web of Science. За останні три роки видано 110 таких статей. 

Упродовж 2019-2021 рр. проходили підготовку 98 аспірантів і 4 докторанти, а науково-
педагогічні працівники захистили 7 докторських та 12 кандидатських дисертацій. Тематика 
досліджень базується на трансдисциплінарному підході. Істотно покращено якість підготовки 
аспірантів (з 42 %  в 2019 р. до 75% в 2021 р.) 

Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах. У ІІ етапі Всеукраїнської 
студентської олімпіади зі спеціальностей і навчальних дисциплін студенти факультету протягом 
2017 – 2019 рр. посіли 12 призових місць. На ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу студентських 
наукових робіт 2019-2021 рр.  здобувачі вищої освіти факультету вибороли 14 призових місць. На 
базі університету гуманітарно-педагогічний факультет проводив ІІ етап Всеукраїнської 
студентської олімпіади з навчальної дисципліни «Німецька мова» (2018 р. і 2019 р.) та ІІ етап 
Всеукраїнського конкурсу студентських наукових робіт з філософії (2020 р.). 

Факультет видає наукові журнали «Міжнародний філологічний часопис» і «Гуманітарні 
студії: педагогіка, психологія, філософія», які 2020 року отримали категорію «Б». 

Упродовж 2019-2021 рр. науково-педагогічні працівники факультету персонально та разом 
зі студентами взяли участь у понад 250 міжнародних наукових та науково-практичних 
конференціях, семінарах, тренінгах і воркшопах. Факультет провів 20 науково-практичних 
конференцій міжнародного і всеукраїнського рівня. 

Водночас Вчена рада звернула увагу на те, що поряд із позитивними змінами та 
досягненнями є проблеми, що пов’язані з: 

- необхідністю активізувати співпрацю з бізнесом, установами та організаціями, 
виробництвом; 

- потребою розширення наукових тематик кафедр факультету шляхом підготовки якісних 
проєктів науково-дослідних робіт на актуальні теми й отримання фінансування через участь у 
ґрантових програмах; 

- нерівнонапруженою науковою діяльністю окремих кафедр факультету; 
- підвищенням рівня публікаційної активності викладачів у журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних баз Scopus і Web of Science;   
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- покращенням міжнародної співпраці за всіма науковими спеціальностями; 
- посиленням ролі вчених факультету в осучасненні навчального процесу в університеті, 

наданні психолого-педагогічної допомоги НПП інших факультетів; 
- щорічним оновленням матеріально-технічної бази факультету;  
- недостатнім рівнем надходжень до спеціального наукового фонду в розрахунку на 1 грн 

бюджетних коштів. 
УХВАЛИЛИ: 
1. Доповідь декана гуманітарно-педагогічного факультету Савицької І.М. «Про участь 

науково-педагогічних працівників гуманітарно-педагогічного факультету у проведенні наукових 
досліджень» взяти до відома. 

2. Для ефективної організації наукової діяльності факультету: 

- забезпечити виконання перспективного плану досліджень наукових напрямів 
«Суспільні науки (журналістика, міжнародні відносини, освіта/педагогіка, соціальна робота, 
соціальні та поведінкові науки)» і «Гуманітарні науки і мистецтво»; 

- увідповіднити тематику наукових робіт НПП, докторантів й аспірантів,  стратегічним 
напрямам наукових досліджень університету, зокрема спрямованих на вирішення Цілей сталого 
розвитку; 

- спрямовувати тематики дисертаційних праць аспірантів ОНП 015 «Професійна освіта» 
– на дослідження інноваційних методик викладання та професійної підготовки в аграрних та 
природоохоронних ЗВО; 011 «Освітні, педагогічні науки» – на вивчення особливостей реалізації 
сучасних інформаційно-комунікаційних технологій в освітньому процесі ЗВО, поліпшення якості 
дистанційної освіти в умовах пандемії; 053 «Психологія» – на вивчення проблем мотивації 
студентів до навчання та саморозвитку у професійній сфері в університетах наук про життя;  

- започаткувати проведення циклічного науково-методичного семінару «Розвиток 
педагогічної компетентності аспірантів НУБіП України»; 

- збільшити кількість успішно захищених дисертаційних робіт у термін навчання в 
аспірантурі до 80 %; 

- активізувати роботу колективу (у т.ч. студентів й аспірантів) на здобуття державних, 
галузевих та іменних премій, іменних стипендій; 

- підвищити кількісні та якісні показники наукових публікацій НПП, докторантів й 
аспірантів у рейтингових журналах; 

- поліпшити кількісні показники призерів у ІІ етапі Всеукраїнського конкурсу 
студентських наукових робіт; 

- посилити проєктну активність кафедр щодо участі в конкурсі наукових проєктів МОН 
України, Національного фонду досліджень, білатеральних проектах; 

- інтенсифікувати співпрацю із закордонними університетами-партнерами, 
міжнародними, міжурядовими та неурядовими організаціями, фондами і програмами. 

3. Для поліпшення матеріально-технічної бази: 

- збільшити надходження коштів до спеціального фонду (наука) за рахунок виконання 
досліджень і надання наукових послуг; 

- активізувати роботу НПП щодо залучення фінансових ресурсів від державних і 
вітчизняних комерційних структур, міжнародних ґрантів на проведення наукових досліджень у 
проєктах ЄС з наукової мобільності, досліджень та інновацій «Erasmus+» та ін.; 

4. Для інтегрування в Європейський науковий простір: 

- систематично моніторити індекс Гірша за версією Scopus, Web of Science та Гугл 
Академії кожного науково-педагогічного працівника факультету;  

- збільшити кількість англомовних статей у наукових журналах, забезпечити 
періодичність випуску наукових журналів та підвищити їхній статус до категорії “А”. 

5. Рішення Вченої ради Університету обговорити на розширеному засіданні вченої 
ради гуманітарно-педагогічного факультету. 

6. Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на проректора 
з наукової роботи та інноваційної діяльності Кондратюка В.М. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 
 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 
Учений секретар        О. Барановська 


