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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 
України від 25 травня 2016 року (протокол № 12) 

щодо звіту директора ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 
інститут» Павліського Василя Степановича про стан та перспективи розвитку 

ВП НУБІП України “Бережанський агротехнічний інститут” 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора ВП НУБіП України 
«Бережанський агротехнічний інститут» (далі – Інститут), д.т.н., проф. 
Павліського В.М., Вчена рада Університету відзначає, що організація роботи в 
Інституті базується на положеннях Закону України «Про вищу освіту», рішеннях 
Вченої ради Університету, Положенні про навчально-виховний процес в НУБІП 
України, Програмі розвитку НУБіП України  «Голосіївська ініціатива - 2020», 
Стратегічного плану розвитку Інституту на 2016-2020 роки та інших нормативних 
документах.  

Протягом звітного періоду колектив Інституту працював над вдосконаленням 
наукової, навчальної, науково-методичної, науково-інноваційної, профорієнтаційної, 
культурно-виховної та інших видів робіт. Основними напрямками роботи закладу 
стали: 

1. Проведено ліцензування 4-х спеціальностей освітнього ступеня 
«Магістр»:  

- 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)»;  
- 8.03050901 «Облік і аудит»;  
- 8.10010201 «Процеси, машини та обладнання агропромислових 

підприємств»;  
- 8.10010103 «Електрифікація та автоматизація с.-г.». 
Також проведено 6-ть чергових акредитацій на право підготовки фахівців з 

вищою освітою за напрямом та спеціальністю - 6.030509, 7.03050901 «Облік і аудит», 
6.040106 «Екологія, охорона навколишнього середовища та збалансоване 
природокористування», 6.090103 «Лісове і садово-паркове господарство», 6.100102 
«Процеси, машини та обладнання агропромислового виробництва», 6.100202 
«Енергетика та електротехнічні  системи в агропромисловому комплексі». 

2. За рахунок відкриття магістерських програм збільшився прийом 
студентів на денну форму навчання, і є реальний прогноз на його зростання. 
У 2015 році на денну форму навчання вступило 384 особи (на 37% більше у 
порівняння з 2014 роком).  

3. Зростає якісний показник науково-педагогічного складу. Так, з 2011 року 
кількість докторів наук у закладі збільшилася з 3 до 6, кандидатів наук - з 47 до 58. 
Середній вік науково-педагогічних працівників становить 50 років. 

4. Є певні кроки щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчального 
процесу та соціального забезпечення. За останні п’ять років кількість лабораторій 
зросла з 64 до 69, кількість кабінетів - з 51 до 58, відкрито буфет на 20 посадочних 
місць, медичний пункт. Обладнано 143 нових та модернізовано 139 робочих місць 
для лабораторно-практичних занять, придбано обладнання на суму 657 тис. грн.,  
виконано робіт на суму 2,5 млн. грн. Кількість комп‘ютерів збільшено з 198 до 259. 



На 1 комп'ютер припадає 3 студенти (у 2014 році було – 5). Кількість аудиторій 
обладнаних мультимедійними пристроями збільшено з 6 до 15. 

5. Наукова робота в Інституті зосереджена на проведенні науково-
дослідних робіт у напрямах біогазових технологій та інших відновлювальних джерел 
енергії. За п’ять років захищено 25 кандидатських та 1 докторська дисертація. 
Одержано вчених звань: професора 2 особи, доцента - 31 особа. У аспірантурі 
навчається 3 особи, в докторантурі - 4 особи. Створено 6 науково-дослідних 
лабораторій, підрозділ наукової роботи студентів. При кафедрах функціонує  
25 студентських науково-дослідних гуртків під керівництвом 48 НПП. 

6. Міжнародна діяльність ведеться з навчальними закладами, науково-
дослідними установами та фірмами Австрії, Німеччини, Данії, Швейцарії, Польщі. За 
п’ять років 97 студентів стажувалося за кордоном. У перспективі розвиток 
співробітництва з установами країн Прибалтики, Білорусі, Польщі, Чехії, 
Словаччини, Румунії, Болгарії. 

7. Фінансово-економічна діяльність направлена на забезпечення інституту  
позабюджетними коштами, загальна сума яких  у 2015 році становила  
6,6 млн. грн. та раціонального використання бюджетних коштів. У 2015 р. на 1 
гривню коштів загального фонду припало 0,67 грн. (у 2014 році – 0,66 грн.) коштів 
спеціального фонду. 

 
У той же час Вчена рада Університету звертає увагу:  
 

на різке зменшення контингенту студентів заочної форми навчання, у 2015 
році внаслідок закриття 12 консультпунктів Інституту відбувся значний спад 
прийому студентів з 570 до 235 (на 59 %). Зазначену ситуацію не врятувало й 
ліцензування магістерських програм. Хоча підготовка магістрів здійснюється 
виключно на денній формі, очікувалося зростання вступу на підготовку бакалаврів у 
тому числі й заочної форми; 

низький рівень використання ліцензованого обсягу підготовки фахівців: на 
денній формі навчання – 61%, на заочній – взагалі 24%; 

фактично відсутність реалізації ступеневої освіти. У 2015 році на магістерські 
програми за денною формою вступили 4 студенти, за заочною формою – 1, 
у 2014 році взагалі жодна особа, яка закінчила Бережанський агротехнічний інститут, 
не продовжила навчання у базовому закладі. Ситуація є не зрозумілою з огляду на те, 
що магістерські програми з підготовки за спеціальностями «Екологія» та «Лісове і 
садово-паркове господарство» в Інституті відсутні, а підготовка бакалаврів за ними 
проводиться; 

недостатність уваги до організації практичної підготовки студентів, зокрема до 
проходження практики у провідних господарствах країни; 

недостатньою є наукова, дослідницька діяльність, практично відсутній зв'язок 
із базовим закладом, інститут не виконує бюджетних наукових тем; 

недостатню кількість монографій, наукових публікацій наукових і науково-
педагогічних працівників Інституту, малу кількість отриманих патентів на наукові 
винаходи; 

низький показник участі студентів у олімпіадах (регулярно беруть участь лише 
3% студентів, проте 55% студентів жодного разу не були залучені) та  недостатню 
кількість студентів, які регулярно залучені до науково-дослідницької роботи (50%);  

за результатами анкетування майже половина студентів Інституту зазначає 
недостатність сучасних підручників у закладі.   



Зважаючи на зазначене Вчена рада Університету УХВАЛИЛА: 
 

1. Доповідь директора ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний 
інститут», д.т.н., проф. Павліського В.М взяти до відома.  

2. Діяльність ВП НУБіП України «Бережанський агротехнічний інститут» в 
рамках реалізації програми розвитку НУБІП України «Голосіївська ініціатива -2020» 
на 2016-2020 рр. спрямувати на вирішення таких завдань: 

2.1. Суттєво покращити профорієнтаційну роботу, зробити діючі 
спеціальності придатними для трансформації у спеціалізації, підняти престиж 
Інституту в регіоні. 

2.2. Для забезпечення кадрових вимог збільшити чисельність докторів наук з 
6 до 11 і кандидатів наук з 58 до 65 та підвищити рівень наукової та професійної 
активності всіх НПП. 

2.3. Радикально поліпшити науково-дослідну роботу із залученням магістрів, 
забезпечити розвиток наукових робіт із залученням до наукової діяльності студентів, 
і в першу чергу до дослідження виробництва біогазу із лігніно-целюлозної біомаси 
рослинного і деревного походження та дизельного палива із гасово-олійної суміші. 

2.4. Продовжити розвиток і зміцнення матеріально-технічної і навчально-
лабораторної бази для покращення рівня теоретичного і практичного навчання та 
забезпечення існуючих вимог до навчального процесу. 

2.5. Забезпечити згідно діючих вимог якість освітньої діяльності за рахунок 
підвищення рейтингової оцінки діяльності науково-педагогічних працівників та 
контролю знань студентів. 

2.6. Забезпечити згідно діючих вимог рівень практичного навчання студентів 
як за рахунок зміцнення матеріально-технічної бази, так і проведення практичного 
навчання безпосередньо у базових господарствах. 

2.7. Покращити інформаційне забезпечення освітньої діяльності за рахунок 
придбання необхідної комп’ютерної техніки, програм та інших інформаційно-
комунікаційних технологій. 

2.8. Покращити виховну, фізкультурно-масову і спортивну роботи та 
національно-патріотичне виховання студентів. 

2.9. Активізувати студентську науково-дослідну роботу. 
2.10. Розширити міжнародну діяльність, зовнішньо-економічні та наукові  

зв’язки з державами Східної Європи, Білорусії та Прибалтики. 
2.11. Розвивати господарську діяльність та виробництво для забезпечення 

потреб інституту. 
2.12. Покращити фінансово-економічний стан Інституту і досягти загальної 

суми спеціального фонду на рівні коштів державного бюджету. 
3. Рішення Вченої ради Університету обговорити на засіданні Вченої ради 

Інституту, розробити план заходів щодо його виконання, з зазначенням термінів та 
відповідальних за виконання, який до 01.07.2016 року надати Університету. 

4. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на 
проректора з навчальної і виховної роботи С.М. Квашу. 

 
Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 
Учений секретар       О. Барановська 


