
1 

Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

23 вересня 2020 року (протокол № 2) щодо доповіді декана факультету тваринництва та 

водних біоресурсів, кандидата сільськогосподарських наук, доцента Кондратюка Вадима 

Миколайовича про виконання науково-педагогічним колективом факультету 

тваринництва та водних біоресурсів рішення Вченої ради університету від 25 травня 

2016 року щодо якості підготовки фахівців, розвитку матеріально-технічної бази та 

виконання Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020» 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь декана факультету тваринництва та водних 

біоресурсів Кондратюка В.М. «Про виконання науково-педагогічним колективом факультету 

тваринництва та водних біоресурсів рішення Вченої ради від 25 травня 2016 року щодо якості 

підготовки фахівців, розвитку матеріально-технічної бази та виконання Програми розвитку 

університету «Голосіївська ініціатива-2020» Вчена рада Університету відзначила, що факультет 

динамічно розвивається, реалізуючи стратегічну мету і завдання, визначені Законом України 

«Про вищу освіту», які закріплені в Статуті університету та програмі розвитку «Голосіївська 

ініціатива- 2025».  

Рішення Вченої ради Університету від 25.05.2016 року було обговорено на засіданні 

Вченої ради факультету 29.06.2016 р., розроблено та прийнято ряд заходів щодо його 

виконання. 

Навчальна та методична робота. На факультеті функціонує 8 кафедр, 26 навчальних, 2 

проблемних науково-дослідних, 3 навчально-науково-виробничих лабораторій та 2 навчально-

наукових павільйони технологічного обладнання.   

На факультеті навчається 846 студентів, у тому числі на денній формі 727 (85,9 %) 

студентів, заочній – 119 (14,1 %). Навчальний процес забезпечують висококваліфікований 

професорсько-викладацький склад, який на даний час нараховує 3 академіки і член-

кореспонденти НААН України та 9 академіків і член-кореспондентів інших громадських 

організацій, 20 докторів наук, професорів, старших наукових співробітників, 50 кандидатів 

наук, доцентів, старших викладачів і асистентів та 5 асистентів без наукового ступеня. Для 

забезпечення навчального процесу впродовж 2016-2020 р. видано 26 підручників і 32 

посібники, 22 довідники і брошури та 267 методичних розробок. 

Ведеться активна співпраця з радою роботодавців факультету. З метою підвищення 

якості навчального процесу, проходження виробничих і навчальних практик, здійснення 

наукових досліджень і майбутнього працевлаштування студентів укладені угоди щодо 

стратегічного партнерства та науково-технічного співробітництва з провідними вітчизняними 

підприємствами, зокрема з Миронівським хлібопродуктом, Українською молочною компанією, 

Асоціацією виробників молока, «Тваринпром», ТОВ «Терезине», «Укрветфармінг», ВО 

«Техна», ВО «Київптахопром», ДП «Укрриба», «Сквирасільрибгосп», «Бестер» та ін.  

Активізовано участь студентів у наукових заходах та олімпіадах. Зокрема, у ІІ етапі 

Всеукраїнської студентської олімпіади зі спеціальностей «Водні біоресурси та аквакультура» та 

«Технологія виробництва і переробки продукції тваринництва» студенти факультету три роки 

поспіль займають 1 місце у командному та індивідуальному заліках.  

Покращено навчально-практичну складову підготовки фахівців шляхом введення в 

експлуатацію відремонтованих та обладнаних навчальних лабораторій: загальної зоології, 

біології тварин, комп’ютерних технологій у годівлі тварин, технологій кормів і кормових 

добавок, молекулярно-генетичних досліджень у тваринництві.  

Проведено ремонти та благоустрій території ННВЛ конярства і бджільництва, збудовано 

новий манеж для проведення навчання з спортивних видів, що дало змогу покращити 

навчально-практичну складову підготовки фахівців. 

Науково-інноваційна діяльність. Науковці факультету тваринництва та водних 

біоресурсів у 2016-2020 роках виконували дослідження за 47 темами, у т.ч. 12 

держбюджетними і 19 госпдоговірними на загальну суму понад 4 млн. грн. Нині факультет є 
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учасником міжнародного проекту Erasmus+ “Improving Skills in Laboratory Practice for Agrо-

Food Specialists in Eastern Europe (Ag-Lab)” з фінансуванням для університету понад 60 тис. 

євро. 

Науковцями факультету у 2016-2020 роках видано 16 монографій, 732 наукові статті, у 

т.ч. 86 у міжнародних виданнях, що входять до Міжнародних наукометричних баз даних Scopus 

та Web of Science.  

На факультеті впродовж 2016-2020 років проходили підготовку понад 60 аспірантів і 8 

докторантів, функціонує спеціалізована вчена рада із захисту докторських і кандидатських 

дисертацій. У звітному періоді працівниками факультету захищено 4 докторські та 27 

кандидатських дисертацій. 

Міжнародна діяльність. Впродовж 2016-2020 років науково-педагогічні працівники 

факультету персонально та разом зі студентами взяли участь у 132 Міжнародних наукових та 

науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах і воркшопах.  

У поточному році діють 24 угоди про співробітництво. Зокрема, з Академією 

сільськогосподарських наук Грузії (програма «Методи профілактики та лікування хвороб риб в 

аквакультурі»), компанією “Brunnthaller” (виробнича практика студентів у Чехії), Національним 

ліцеєм ім. Луї Пастера (виробнича практика студентів у Франції), Університетом штату Айова 

(практика студентів у США), Чжецзянською академією аграрних наук (стажування студентів, 

аспірантів та викладачів у Китаї) та ін.  

Щорічно 60-70 студентів факультету проходять виробничу практику у фермерських 

господарствах країн Європи: Німеччина, Англія, Нідерланди, Данія, Франція та ін.  

Виховна робота в першу чергу спрямована на формування у студентів засад академічної 

доброчесності. Крім того, їх виховання відбувається у кращих традиціях національної та 

світової культур, соціально зрілої, фізично здорової людини, підготовленої до життя і 

діяльності у сучасних умовах. На факультеті діє інститут наставників, розроблено та 

реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової робіт; створено сприятливе 

середовище для розкриття таланту кожного студента в різних художніх колективах кафедри 

культурології, клубах за інтересами, що функціонують у гуртожитку. Наставники груп 

організовують місцеві та виїзні екскурсії для знайомства з пам’ятками архітектури, 

відвідування музеїв, картинних галерей, виставок. Спортивні і культурні заходи проводяться 

безпосередньо і в гуртожитку № 11, де для студентів є тренажерна зала та стадіон зі штучним 

покриттям, спортивний майданчик. 

Соціально-побутові умови студентів. У гуртожитку № 11, де проживають студенти 

факультету, у звітному році на усіх блоках зробили ремонт, наявні коврики на підлозі, 

годинники, картини, декоративні квіти. Місця загального користування знаходяться у доброму 

стані.  

У гуртожитку наявний читальний зал на 60 місць, зала студентського клубу та 

тренажерна зала. Є спеціально обладнані приміщення для студентської організації та гри у 

інтелектуальну гру «Мафія». Душові кабіни як жіночі, так і чоловічі знаходяться у хорошому 

стані. Територія навколо гуртожитку озеленена, чиста і охайна, висаджені квіти, побілені 

бордюри. Здійснено облаштування даху усього гуртожитку «шатровою» покрівлею та замінено 

усі електроплити на індукційні. 

Співробітники і студенти факультету щорічно беруть активну участь у благоустрої 

території Університету. 

У той же час Вчена рада відмітила, що рішення Вченої ради Університету від 

25 травня 2016 року виконано, проте у роботі колективу факультету тваринництва та 

водних біоресурсів є значні резерви, а також мають місце проблеми, що пов’язані з: 

- необхідністю пошуку нових форм профорієнтаційної роботи: започаткування в 

загальноосвітніх закладах освіти клубів, гуртків з тваринництва і рибництва, проведення 

рекламної кампанії через телебачення, обласні та районні засоби масової інформації; створення 

потужних інтернет-сайтів; використання соціальних мереж; залучення до популяризації 

університету та факультету студентів, випускників та роботодавців; збільшення контингенту 

слухачів підготовчого відділення;  

- продовженням співпраці з бізнесом та виробничниками задля створення нових баз 

практик та місць працевлаштування, навчальних курсів, забезпечення проведення занять з 
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використанням ліцензійного програмного забезпечення, підвищення кваліфікації науково-

педагогічних працівників факультету; 

- подальшим поглибленням і розширенням зв’язків факультету із закордонними 

університетами та установами, участь студентів і викладачів у програмах обміну, інтеграцією в 

навчальний процес кращих методик викладання та впровадження нових дисциплін 

університетів-партнерів, узгодження навчальних планів для розширення можливостей 

впровадження паралельного навчання та/або програм отримання подвійних дипломів; 

- розширенням наукових тематик кафедр факультету шляхом виконання науково-

дослідних робіт та залучення фінансування через участь у грантових програмах; 

- покращенням якості та рівня володіння іноземною мовою як студентів, так і 

професорсько-викладацького складу для забезпечення інтеграції у міжнародний навчальний та 

науковий простір; 

- підвищенням рівня публікаційної активності викладачів у журналах, що входять до 

міжнародних наукометричних баз SCOPUS і WoS та інших фахових наукових виданнях;   

- щорічним оновленням матеріально-технічної бази факультету, зокрема забезпечення 

лабораторій, кафедр мультимедійною технікою, сучасними програмами; 

- нарощуванням контингенту студентів шляхом залучення на навчання іноземців; 

- продовженням реалізації програми з енергозбереження. 

 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада ухвалила: 

1. Доповідь декана факультету тваринництва та водних біоресурсів Кондратюка В. М. 

«Про виконання науково-педагогічним колективом факультету тваринництва та водних 

біоресурсів рішення Вченої ради від 25 травня 2016 року щодо якості підготовки фахівців, 

розвитку матеріально-технічної бази та виконання Програми розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива-2020» взяти до відома. 

2. З метою підвищення якості організації навчального процесу: 

- продовжити роботу із вдосконалення навчального процесу введенням новітніх 

технологій; 

- у співпраці з радою роботодавців факультету та за її сприяння переглянути існуючі і 

заключити нові угоди на проходження практичної підготовки студентів у с.-г. підприємствах та 

інших установах різних форм власності; 

- забезпечити 100 % виконання держзамовлення та максимальне заповнення 

ліцензійних обсягів підготовки фахівців у 2021-2025 рр.; 

- атестувати усі електронні навчальні курси дисциплін електронного порталу НУБіП 

України, за які відповідають 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 обов’язкового стажування науково-педагогічних працівників на 

сучасних с.-г. підприємствах з метою підвищення світогляду та рівня практичної підготовки за 

окремими спеціалізаціями; 

- активізувати роботу студентського самоврядування через залучення нових 

талановитих активістів до студентської організації факультету та студентської ради 

гуртожитку. 

3. Науково-інноваційну діяльність факультету спрямувати на: 

- структурування наукових лабораторій на основі ефективності їх діяльності, 

наукової, виробничої та фінансової доцільності; 

- розробку міждисциплінарних наукових проектів фундаментального і прикладного 

спрямування; 

- залучення коштів до спеціального фонду за рахунок виконання досліджень та надання 

наукових послуг; 

- діяльність кафедр на пошук та здобуття наукових Міжнародних грантів, активну 

участь у тренінгах-семінарах та стажування в наукових установах інших країн; 

- визначення пріоритетних тем наукових досліджень здобувачів наукових ступенів, їх 
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затвердження та розміщення на сайті факультету; 

- підвищення захисту дисертаційних робіт у термін навчання у аспірантурі до 70 %; 

- активізацію робіт з питань комерціалізації об’єктів інтелектуальної власності 

(патенти, методичні розробки, наукові консультації тощо) та заключення кафедрами 

госпдоговірних тематик з можливістю участі вчених факультету у регіональних програмах і 

проектах; 

- активізацію роботи колективу на здобуття Державних, галузевих та іменних премій; 

- залучення молодих вчених до поглибленого вивчення іноземних мов, пошуку 

наукових грантів та участі в них, формування у кожному з них державницької позиції в 

освітянській, науковій діяльності та повсякденному житті. 
 

4. Поліпшення матеріально-технічної бази факультету: 

- здійснювати пошук нових шляхів (гранти, 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. 
 

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 у галузі 

тваринництва, що передбачає спільне з іншими країнами проведення наукових досліджень, 

симпозіумів, з’їздів, конференцій, семінарів тощо; 

- організувати широку рекламу освітніх послуг факультету на міжнародній арені з 

метою залучення іноземних студентів до навчання у НУБіП України. 
 

6. Фінансово-економічну діяльність факультету спрямувати на: 

- впровадження в практику тваринництва і рибництва новітніх технологій, а також 

подальше нарощування контингенту студентів на контрактній основі; 

- збільшити надходження позабюджетних коштів від роботи навчально-науково-

виробничих підрозділів через оптимізацію їх діяльності; 

- розширити спектр навчально-науково-виробничих послуг на основі прямих 

договорів із підприємствами різних форм власності та збільшити обсяг надходжень 

позабюджетних коштів на наукові дослідження за рахунок госпдоговірних угод. 

 

7. Рішення Вченої ради Університету від 25.05.2016 р. зняти з контролю. 

8. Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету від 23.09.2020 р. 

покласти на проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради         С. Ніколаєнко 

Учений секретар         О. Барановська 


