Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
від 17 червня 2016 року (протокол № 13) щодо звіту директора ВП НУБіП України
«Боярський коледж екології і природних ресурсів», к.т.н., доц. Кропивка Сергія
Володимировича про стан та перспективи розвитку ВП НУБіП України «Боярський
коледж екології і природних ресурсів».
Заслухавши та обговоривши звіт директора ВП НУБіП України «Боярський коледж
екології і природних ресурсів» Кропивка С.В. Вчена рада Університету відзначила наступне.
Протягом звітного періоду (2011-2016 рр.) колектив коледжу працював над
вдосконаленням навчальної, виховної, методичної, профорієнтаційної роботи, матеріальнотехнічної бази.
1. Проведена робота щодо розширення переліку спеціальностей і напрямів
підготовки, за якими здійснюється підготовка фахівців у закладі:
1.1. проведено ліцензійні експертизи:
– підготовки молодших спеціалістів за заочною формою навчання із спеціальностей
5.03050802 «Оціночна діяльність» та 5.05010101 «Обслуговування програмних систем і
комплексів»;
– на перепідготовку із спеціальностей 5.08010102 «Землевпорядкування» та
5.05010101 «Обслуговування програмних систем і комплексів»;
– підготовки молодших спеціалістів за денною формою навчання із
спеціальності 5.03050701 «Маркетингова діяльність»;
1.2. подано до Міністерства освіти і науки України ліцензійну справу на підготовку
фахівців за першим рівнем вищої освіти «Бакалавр» за спеціальністю 201 «Агрономія»;
1.3. проведено акредитаційні експертизи із всіх спеціальностей
підготовки
молодших спеціалістів;
1.4. отримано ліцензію з надання освітніх послуг професійно-технічного навчання:
«Озеленювач», «Лаборант хімічного аналізу», «Лісоруб», «Бджоляр», «Оператор
комп’ютерного набору» та сертифікат на підготовку водіїв автотранспортних засобів
категорії «В».
2. Збільшився конкурс абітурієнтів на місця державного замовлення (з 2,5 у 2011
році до 3,64 у 2015 році), розширилася географія вступників.
3. Реалізується ступенева система освіти «Молодший спеціаліст» – «Бакалавр».
Кількість випускників закладу, які вступають до базового закладу університету (м. Київ)
становить близько 75%.
На базі навчального закладу успішно працює кафедра «Ландшафтної екології та
заповідної справи» університету, де продовжують навчання випускники коледжу.
4. Підвищено якісний рівень педагогічного колективу, серед яких – 12 кандидатів
наук (25%). Захищено 5 кандидатських дисертацій, 8 осіб навчаються в аспірантурі, 8
здобули другу вищу освіту, 10 – педагогічну освіту. 9 викладачів є членами обласних
методичних об’єднань ВНЗ І-ІІ рівнів акредитації, 5 – постійно залучаються до роботи в
експертних комісіях МОН України та комісіях Державної інспекції навчальних закладів.
5. Педагогічні працівники активно працюють над вдосконаленням дистанційної
системи освіти, впроваджуючи в навчальний процес ЕНК з використанням платформи
Мооdle.
6. Започатковано проведення соціологічних опитувань студентів закладу.
7. 15 лютого 2016 року відкрито музей історії коледжу.
8. Здано в експлуатацію 30-ти квартирний будинок для працівників коледжу та
університету (2014 рік).
9. Введено в експлуатацію котельну на твердому паливі (2012 рік), що дозволило у
8 разів зменшити витрати на теплозабезпечення.

У той же час Вчена рада звертає увагу на:
1. Неповне використання ліцензованого обсягу підготовки фахівців. Зменшення
контингенту студентів, у тому числі і тих, які навчаються за умов договору. Так, лише за
останні два роки контингент студентів зменшився на 76 осіб (12%). Ще є недостатньою,
неініціативною робота директора, всього керівництва щодо підвищення якості освіти,
зміцнення матеріальної бази.
2. Зменшення надходжень до спеціального фонду коледжу. За підсумками 2015 року
співвідношення коштів спеціального фонду до загального становило лише 20,4% (2014 рік –
26,7%), що значно менше показників, встановлених Програмою розвитку університету
«Голосіївська ініціатива – 2020» (50%),
3. Є недостатньою увага адміністрації закладу до міжнародної діяльності.
4. Гостру необхідність покращення матеріальної бази закладу. Заклад має
співвідношення кількості студентів на 1 комп’ютер – 4,5, відсутнє сучасне обладнання для
підготовки фахівців із ряду спеціальностей.
5. Потребують капітального ремонту дахи навчальних корпусів та системи тепло- і
водозабезпечення гуртожитку.
6. За даними соціологічних опитувань студентів закладу мають місце нестатутні
відносини.
7. Потребують більшої уваги представницькі функції закладу, покращення
виставкового обладнання.
Зважаючи на зазначене Вчена рада УХВАЛИЛА:
1. Звіт директора ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних
ресурсів» Кропивка С.В. про стан та перспективи розвитку ВП НУБіП України «Боярський
коледж екології і природних ресурсів» взяти до відома. Звернути серйозну увагу на наявні
недоліки в навчально-виховній, господарській роботі.
2. Діяльність ВП НУБіП України «Боярський коледж екології і природних ресурсів»
в рамках реалізації Програми розвиту НУБіП України «Голосіївська ініціатива - 2020» на
2016-2020 роки спрямувати на вирішення таких завдань:
− ліцензувати підготовку фахівців за першим рівнем вищої освіти «Бакалавр» за
спеціальностями 201 «Агрономія», 202 «Захист і карантин рослин»;
− провести чергові акредитаційні експертизи;
− продовжити роботу з покращення кадрового складу та збільшення частки
викладачів з науковими ступенями;
− продовжити розвиток і зміцнення матеріально-технічної та лабораторної бази,
соціально-побутових умов студентів і працівників;
− покращити інформаційне забезпечення освітньої діяльності за рахунок придбання
необхідної комп’ютерної техніки, програм та інших інформаційно-комунікаційних
технологій;
− розширити застосування сучасних інформаційних та телекомунікаційних
технологій у навчальному процесі з метою запровадження елементів дистанційної системи навчання;
− активізувати міжнародну діяльність, розширити кількість зарубіжних партнерів;
− покращити якість виховної, спортивно-масової роботи та національнопатріотичного виховання студентів;
− покращити фінансовий стан коледжу за рахунок розвитку господарської
діяльності, надання додаткових освітніх послуг;
− провести капітальні ремонтні роботи шатрових дахів першого та другого корпусів;
систем тепло- і водозабезпечення гуртожитку.
3. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні педагогічної ради
коледжу, розробити детальний план його реалізації та надати цей план університету до
01.07.2016 року.
4. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на
проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська

