Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України
від 28 серпня 2018 року (протокол № 1) щодо доповіді ректора, доктора педагогічних наук,
професора Ніколаєнка Станіслава Миколайовича про підсумки діяльності Університету за
2017/2018 навчальний рік та завдання на наступний навчальний рік
Заслухавши й обговоривши доповідь ректора Вчена рада відзначає, що Університет, попри
всі негаразди суспільно-політичного життя, динамічно розвивається, виконує покладені на нього
державою функції.
Вчена рада зазначає, що в країні склалася напружена демографічна та соціальноекономічна ситуація, пов’язана із агресією з боку Росії, економічною кризою, глобальною
конкуренцією, що негативно впливає на університетську освіту і науку. Все це вимагає
надзвичайних, нетрадиційних зусиль від всього науково-педагогічного колективу, кожного
працівника та студента Університету.
Університет, обравши новий освітньо-науковий курс, реалізуючи стратегічну мету й ціль,
визначені Законом України «Про вищу освіту», розробив і затвердив Програму розвитку
Університету «Голосіївська ініціатива-2025» на 2021-2025 роки, подав Уряду документи на
підтвердження статусу національного.
За підсумками академічного рейтингу університетів «ТОП-200 Україна» у 2018 році наш
заклад піднявся з 8 на 6 місце. Позиціонується вже третій рік в міжнародному рейтингу QS
World University Ranking, за яким входить у 200 кращих університетів Країн Східної Європи та
Центральної Азії.
Університет увійшов до п’ятірки закладів вищої освіти, які в нинішньому році збільшили
кількість абітурієнтів, рекомендованих до зарахування за державним замовленням. До базового
закладу на перший курс прийнято 3152 особи, що майже на 450 студентів або на 16 % більше
минулого року, у т.ч. 2003 особи на базі повної загальної середньої освіти та 1149 на базі
коледжу. Всього до університету у 2018 році прийнято 5528 осіб. Порівняно з 2017 роком на
базі повної загальної середньої освіти збільшилось число як тих, хто вступив на бакалаврат за
державним замовленням, так і на контрактній основі. Краще інших спрацювали по
профорієнтації факультети ветеринарної медицини, тваринництва та водних біоресурсів,
гуманітарно-педагогічний, гірше факультети конструювання та дизайну, механікотехнологічний, ННІ енергетики, автоматики і енергозбереження, ННІ лісового і садовопаркового господарства.
У 2017-2018 н.р. в Університеті підготовлено й випущено 7995 фахівців, у т.ч. 2393
магістри, 362 спеціалісти, 3618 бакалаврів, 1622 молодших спеціалістів, 404 офіцера запасу.
За звітний період проведено ліцензування нових магістерських спеціальностей:
«Інженерія програмного забезпечення», «Комп’ютерна інженерія», «Деревообробні та меблеві
технології», низки бакалаврських спеціальностей.
Отримано нові сертифікати про акредитацію спеціальностей підготовки здобувачів вищої
освіти освітніх ступенів «Магістр» за 31 спеціальністю, «Бакалавр» за 29 спеціальностями та
ОКР «Спеціаліст» за 12 спеціальностями. Упорядковуються бази проведення практичного
навчання студентів.
44 студенти Університету стали переможцями та призерами Всеукраїнських олімпіад, що
на чверть більше минулого року. Краще інших представили Університет на олімпіадах студенти
факультетів – агробіологічного, тваринництва та водних біоресурсів, захисту рослин,
біотехнологій та екології, ветеринарної медицини, гуманітарно-педагогічного та ННІ енергетики,
автоматики і енергозбереження.
Послідовно зміцнюється матеріально-технічна база факультетів, ННІ. За 2017-2018 рр.
комп’ютерний парк університету поповнено 585 новими машинами, придбано 46 сучасних
проекторів.

У 2018 році бібліотека поповнилася 1047 електронними примірниками навчальнометодичної та наукової літератури. Редакційно-видавничий відділ університету віддрукував 315
сучасних навчальних посібників і підручників за університетські кошти.
Вперше набрали на навчання бакалаврів відокремлені структурні підрозділи –
Бережанський, Рівненський, Мукачівський, Ніжинський агротехнічні коледжі. Бережанський та
Рівненський коледжі (директори Пилипишин С.І., Корсун Я.П.) під час вступу повністю
використали ліцензійний обсяг.
У 2018 році з 11 відокремлених підрозділів до базового закладу на ОС «Бакалавр» на
денну форму навчання вступило 153 молодших спеціаліста, що на 46 осіб менше, ніж у
минулому році. Гірше інших був організований вступ в НУБіП України випускників Ірпінського
економічного та Заліщицького аграрного коледжів.
У відокремлених підрозділах залишається актуальною проблема забезпечення якості
освіти. Як засвідчили вступні випробування, у першу чергу на економічні, інженерні
спеціальності, частина випускників коледжів не підтверджують високі бали дипломів і
програють по якості знань випускникам інших закладів.
Право навчатися на державних місцях вибороло найбільше випускників коледжів:
Немішаївського – 52, Боярського – 24 і Ніжинського – 18 осіб. Продовжує зберігатися низький
відсоток вступників із Заліщицького аграрного та Ірпінського економічного коледжів.
За минулий рік удосконалювалось морально-патріотичне, фізичне виховання юнаків та
дівчат. Більше 3-х тисяч студентів залучено до постійної участі в художніх колективах і творчих
студіях. До спортивно-масових заходів упродовж минулого року було залучено 2450 студентів,
що приймали участь у 2-х спартакіадах університету, 12 творчих колективів отримали Гран-прі
Міжнародних та Всеукраїнських творчих конкурсів.
Вченою радою Університету, ректоратом, колективами факультетів, ННІ приділяється
необхідна увага розвитку наукової, дослідницької діяльності НУБіП України. Науковцями
виконується 145 науково-дослідних тем на 47,5 млн грн, з них половина – за рахунок коштів
державного бюджету. Річний обсяг фінансування досліджень в університеті у 2018 році за
загальним фондом (станом на 01.08.2018 р.) складає 26,167 млн грн, спеціального фонду 14,0 млн грн.
Найвагоміші наукові здобутки одержані за результатами виконання проектів під
керівництвом Анатолія Мазуркевича, Геннадія Голуба, Миколи Чаусова, Віталія Лисенка,
Володимира Козирського, Валерія Кашпарова, Лариси Баль-Прилипко, Миколи Патики,
Михайла Горгана, Івана Ковальчука, Петра Лакиди та ін.
Росту авторитету, наукового потенціалу сприяло святкування 120-річчя з дня заснування
університету, проведення Міжнародної науково-практичної конференції «Цілі сталого розвитку
третього тисячоліття: виклики для університетів наук про життя», в якій прийняло участь понад
1100 учасників із 156 закладів вищої освіти, наукових установ, у тому числі 70 іноземних
учасників із 24 країн світу.
За минулий рік опубліковано понад 3 тисячі наукових статей, 286 монографій. Зросла
кількість публікацій у міжнародних виданнях, що входять до наукометричних баз. У журналах,
які індексуються у Scopus і Web of Science, було надруковано 226 статей, що у 1,5 рази вище
порівняно з 2016 роком.
Найвищий рівень індексу Гірша та публікацій у Scopus мають вчені Кашпаров В. О.,
Стародуб М. Ф., Левчук С. Є., Бойко Р. С., Чаусов М. Г., Процак В. П., Пилипенко А. П.,
Хомутінін Ю. В., Бойко В. В., Черній В. П. та ін.
Здійснено заходи щодо збереження і розвитку підготовки науково-педагогічних кадрів. В
аспірантурі навчається 378 осіб, докторантурі – 31 особа. Захищено 97 дисертацій, у т.ч.
8 докторських.
Вчена рада зазначає, що у навчально-дослідних господарствах останніми роками
налагоджується практичне навчання студентів, дослідницька робота, спостерігається стабільний
ріст виробничих та фінансових показників. За 7 місяців реалізовано сільськогосподарської
продукції на суму біля 100 млн грн, що на 8,5 млн грн більше, ніж за цей же період минулого
року. Урожайність ранніх зернових культур склала 46,4 ц/га, що на 5,7 ц/га вище минулого року.
За 7 місяців поточного року надій молока на одну фуражну корову сягнув 4000 л, що на 10 %

більше минулого року. З року в рік стабільно поліпшуються економічні показники Боярської
лісової дослідної станції, удосконалюється дослідницька робота.
На базі Великоснітинського НДГ обладнано нову сучасну навчально-науково-виробничу
лабораторію з виробництва мікробного препарату «Екстракон».
Продовжують створюватись науково-дослідні та практичні центри, зокрема навчальнонауковий центр «Великообухівське» в Полтавській області.
Посилилась міжнародна діяльність університету, налагоджена співпраця із 124
установами з 40 країн світу. За 2017-2018 навчальний рік 327 викладачів взяли участь у
міжнародних заходах, 800 студентів пройшли навчально-виробниче стажування за кордоном,
реалізується 8 міжнародних програм із можливістю отримання подвійних дипломів. За звітний
період укладено 25 угод із академічної мобільності в рамках програми «Еразмус +» та 6 угод на
академічну мобільність в рамках програми MEVLANA.
У червні 2018 року спільно з Університетом штату Пенсильванія та при фінансовій
підтримці Благодійної фундації сім'ї Воскобійників успішно реалізовано англомовний
навчальний проект з харчової безпеки.
Вчена рада зазначає, що краще інших налагоджена міжнародна діяльність у ННІ лісового і
садово-паркового господарства, на факультетах ветеринарної медицини, економічному,
гуманітарно-педагогічному, захисту рослин, біотехнологій та екології, в Українському НДІ
сільськогосподарської радіології.
Продовжувалась робота з удосконалення фінансово-господарського механізму на
принципах раціонального використання коштів та енергоефективності. Бюджет університету за
2018 рік зріс на 79,8 млн грн і склав 538,3 млн грн. Середня місячна заробітна плата за звітний
період виросла на 17 % і сягнула 9,8 тис. грн, а серед НПП – відповідно на 33 % і 19,7 тис. грн.
Урядом виділено капітальні асигнування на суму 20 млн. грн. для реалізації програми
енергозбереження і зміцнення матеріально-технічної бази, які успішно освоюються.
За навчальний рік виконано ремонтно-будівельних робіт на 35,3 млн грн, проведено
відповідні роботи у навчальних корпусах №№ 1, 4, 6, 10, практично у всіх гуртожитках.
Вперше за багато років придбано меблів для гуртожитків майже на 4 млн грн. Силами
меблевого цеху облаштовано 80 кімнат. Продовжено системну роботу з економії енергоресурсів,
встановлено 17 теплопунктів, що дозволило зекономити за минулий рік понад 11,8 млн грн.
Активно долучилися до діяльності з розвитку матеріально-технічної бази науковопедагогічні колективи факультетів тваринництва та водних біоресурсів, механікотехнологічного, конструювання та дизайну, економічного, ННІ лісового і садово-паркового
господарства, харчових технологій та управління якістю продукції АПК, ННІ післядипломної
освіти, факультету інформаційних технологій. Найефективніше над зміцненням бази працювали
колективи кафедр дендрології і лісової селекції (завідувач Марчук Ю.М.), ґрунтознавства та
охорони ґрунтів (завідувач Балаєв А.Д.), хірургії (завідувач Малюк М.О.), терапії і клінічної
діагностики (завідувач Костенко В.М.), технології зберігання, переробки та стандартизації
продукції рослинництва (завідувач Подпрятов Г.І.), агрохімії та якості продукції рослинництва
(завідувач Бикін А.В.) та ін.
Тривала робота з естетичного упорядкування прилеглих територій корпусів, гуртожитків
та ботанічного саду, лабораторії конярства. Відкрито музей Університету, у залі засідань Вченої
ради встановлено галерею портретів ректорів, стенди почесних докторів та професорів
Університету.
Більше 200 співробітників отримали нагороди, у т.ч. 15 – найвищі державні, що в рази
перевищує показники минулих років.
Продовжується підготовча робота щодо будівництва багатоквартирного житлового
будинку для співробітників Університету, організовано роботу оздоровчого пункту.
У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що якість освітнього і наукового процесів,
практичного навчання, побутові умови студентів потребують постійного удосконалення. Життя
вимагає перегляду програм підготовки, посилення практичної, технологічної, економічної та
англомовної складових.

Незважаючи на започатковані в останні роки заходи по укрупненню кафедр, підсиленню
їх дієвості, колективи багатьох із них живуть по старинці, ще не стали сучасними центрами
освітньої, наукової роботи, в силу своєї дрібності та пасивності не спроможні виконувати
поставлені завдання.
Ще слабко працюють навчально-методичні ради факультетів, ННІ, 16 % кафедр не ведуть
науково-дослідної роботи, і 11 % – не мають аспірантів. Не скрізь ефективно працює
наставництво, часто молоді викладачі залишаються самі із своїми проблемами. Відсутній дієвий
механізм підвищення інноваційної, практичної складової підготовки науково-педагогічних
працівників.
Недостатньо ефективними є методи профорієнтаційної роботи, в результаті чого на
окремі спеціальності університету вступають студенти з низьким рівнем фундаментальної
підготовки. З Університету відраховано 537 студентів – 3,5 % від загальної кількості.
Найбільших втрат понесено на факультетах - економічному, захисті рослин, біотехнологій та
екології, агробіологічному, ННІ лісового і садово-паркового господарства, енергетики,
автоматики і енергозбереження. Лише 63 абітурієнти із числа слухачів підготовчого відділення
стали студентами державної форми навчання. Найменше на спеціальностях будівництво,
деревообробка, геодезія і землеустрій, садівництво, лісове господарство.
Гострою проблемою залишається організація роботи та модернізація матеріальнотехнічної бази навчальних і наукових лабораторій ННІ та факультетів, зокрема
агробіологічному, захисту рослин, біотехнологій та екології, конструювання та дизайну, а також
низки кафедр – овочівництва та закритого ґрунту, мікробіології, вірусології та біотехнології,
фітопатології, фізіології, біохімії рослин та біоенергетики, інтегрованого захисту та карантину
рослин, нарисної геометрії, комп’ютерної графіки та дизайну, надійності техніки, фізики та ін.
Низка кафедр протягом останніх років має низьку проектну активність, зокрема – вищої та
прикладної математики, будівництва, конярства і бджільництва, овочівництва і закритого ґрунту,
агрохімії та якості продукції рослинництва, адміністративного менеджменту та
зовнішньоекономічної діяльності, біржової діяльності і торгівлі, вищої математики ім. акад.
М.П. Кравчука.
Більшої уваги керівництва факультетів та інститутів, завідувачів кафедр та керівників
науково-дослідних робіт потребує поєднання освітнього і наукового процесів, розвиток
студентської науки, залучення молоді до виконання проектів, участі у розробці стартапів, у
всеукраїнських та міжнародних конкурсах студентських наукових робіт.
Потребує детального аналізу підготовка здобувачів наукових ступенів, зв'язок
виконуваних досліджень із практикою, здійснення кроків щодо залучення талановитої молоді до
цього процесу. Відсоток своєчасних захистів дисертацій склав 65 %.
Постійної уваги потребують соціальна робота, умови проживання студентів, аспірантів у
гуртожитках, якість харчування. Вимагають реконструкції спортивні майданчики та площадки.
Органи студентського самоврядування спільно з Профспілками мають активніше приймати
участь у облаштуванні побуту та дозвілля студентів, аспірантів.
Вчена рада ПОСТАНОВЛЯЄ:
Основними напрямками діяльності на 2018-2019 н.р. вважати:
І. Загальноуніверситетські завдання:
– продовження активної співпраці з відповідними органами законодавчої та виконавчої
влади з метою вирішення важливих питань законодавчого забезпечення діяльності вищої школи,
аграрної науки в Україні, підвищення ролі Університету в житті країни, завершення процедури
підтвердження статусу національного університету;
– підвищення якості освітнього, дослідницького процесів шляхом постійної турботи
про науково-педагогічні кадри, росту їх кваліфікації, обов’язкового проходження стажування на
виробництві, сприяти дієвій самоосвіті;
– реалізація в повній мірі положень Закону України «Про вищу освіту» щодо
впровадження принципів автономності університетських структур, поглиблення їх
самостійності, професійності через відповідальність колективів факультетів, ННІ й кафедр,
відокремлених підрозділів та господарств;

– забезпечення підвищення показників в університетському рейтингу України ТОП200, входження до 5 кращих університетів, наукометричних даних Scopus та міжнародному
рейтингу QS, Webometrics на рівні кращих університетів України та Європи;
– посилення співпраці з виробництвом та бізнесом через формування синергетичного
ефекту від наукової та освітньої діяльності, узгодження навчальних планів, тематики курсових,
бакалаврських і магістерських випускних робіт, продовження створення на кожній кафедрі
навчально-науково-інноваційних, практичних Центрів;
– оптимізація системи планування та управління фінансовими ресурсами,
удосконалення системи контролю за раціональним використанням коштів, посилення роботи
внутрішнього аудиту;
– підвищення практичної та дослідницької складової, ефективності досліджень
навчально-дослідних господарств, Боярської ЛДС, Української лабораторії якості і безпеки
продукції АПК, госпрозрахункових підрозділів.
ІІ. В освітній, виховній, морально-естетичній та патріотичній діяльності:
– оновити форми і методи підготовки фахівців шляхом посилення впливу результатів
наукових досліджень на якість освітнього процесу;
– на виконання статті 7 Закону України «Про вищу освіту» провести акредитацію освітніх
програм підготовки фахівців освітніх ступенів «Бакалавр» та «Магістр» для усіх спеціальностей;
– для забезпечення ефективної профорієнтаційної роботи створити у 2018-2019 н.р. в
м. Київ, обласних та окремих районних центрах мережу центрів, забезпечити в них роботу
гуртків – юний біолог, юний хімік, юний математик і т.ін.;
– запровадити в магістратурі елементи дуальної освіти, усунути дублювання
дисциплін та дотримуватись логічної послідовності їх викладання, розроблення унікальних
бакалаврських програм підготовки за скороченим терміном навчання, розширення механізмів
реалізації права здобувачів вищої освіти на вільний вибір дисциплін;
– забезпечити подальший розвиток дистанційного навчання шляхом наповнення й
підтримки в актуальному стані електронних курсів дисциплін на навчальному порталі
університету, розміщення актуальних версій робочих програм дисциплін на сайтах кафедр,
забезпечення вільного доступу до електронних версій підручників та посібників, підвищення
якості викладання лекцій через започаткування їх відеозаписів та проведення відео-контролю;
– продовжити вдосконалення методів та форм самостійної роботи студента: розробити
з урахуванням реалій сьогодення новий порядок навчання магістрів;
– забезпечити навчальні дисципліни сучасною навчально-методичною літературою,
програмним забезпеченням, посилити вимоги до змісту підручників та навчальних
посібників, виділяти кошти для друку сучасних навчальних посібників і підручників, у т.ч. в
електронній формі, ширше використовувати сучасні інформаційні, хмарні технології;
– оптимізувати підготовку магістерських робіт, збільшення частки власних досліджень
студентів, попередження плагіату, раціонального зменшення загального об’єму випускної
роботи, використання системи «Антиплагіат», уникнення дублювання тематик випускних робіт,
розвивати практику участі магістрів у наукових тематиках, що фінансуються із бюджету
Університету, та за заявками бізнесу;
– організувати проходження практик магістрів та відкрити філіали кафедр на базі
науково-дослідних інститутів системи НААН України згідно з договором про співпрацю з
НААН, зокрема на базі Національного наукового центру «Інститут механізації та електрифікації
сільського господарства»;
– активізувати роботу різноманітних курсів іноземних мов з метою досягнення
студентами рівня володіння іноземною мовою не нижче рівня В1;
– забезпечити моніторинг якості освітнього процесу на основі використання сучасних
комп’ютерних технологій, у т.ч. у регіональних навчальних закладах, міжкафедральних
навчальних лабораторіях;
–
систематично здійснювати контроль знань студентів, у тому числі через ЗНО для
відокремлених підрозділів Університету, розробити необхідні засоби незалежного контролю;
– створити навчальну лабораторію сучасних телекомунікаційних систем, сприяти
подальшому використанню електронних засобів навчання в профорієнтаційній роботі;

– розглянути питання щодо зміцнення матеріально-технічної бази навчальної
лабораторії «Музей анатомії»;
– проводити роботу щодо підтримки талановитої молоді університету шляхом
запровадження премій, стипендій від бізнесових структур;
– особливу увагу приділяти самостійній роботі студентства, продовжити роботу
Школи лідерства НУБіП України та Cтартап школи;
– відповідно до статті 16 Закону України «Про вищу освіту» проводити щорічне
оцінювання науково-педагогічних і педагогічних працівників Університету, удосконалювати
методику рейтингової оцінки викладачів;
– сприяти розвитку студентського самоврядування, підтримати започатковані у
попередні роки культурні, спортивні, інтелектуальні конкурси, підвищити ефективність роботи
студентських рад гуртожитків;
– з метою працевлаштування випускників університету активувати роботу ярмарок
вакансій;
– забезпечити неухильне дотримання науково-педагогічними працівниками Етичного
кодексу, а юнаками і дівчатами – Присяги студента НУБіП України.
ІІІ. У науково-дослідній, інноваційній діяльності:
– постійно здійснювати пошук і розвиток нових та перспективних напрямів
фундаментальних і прикладних досліджень та науково-технічних розробок, у тому числі
міждисциплінарного характеру, за напрямами реалізації визначених ООН Цілей Сталого
Розвитку, викликів четвертої промислової революції;
– розширити джерела залучення коштів на проведення наукових досліджень,
експертних, аналітичних послуг, довести співвідношення залучених коштів до бюджетних до 90
коп. на 1 бюджетну гривню;
– активізувати діяльність інноваційних підрозділів університету, зокрема Наукового
парку, Стартап школи, шляхом упровадження розробок та підготовки інноваційних проектів,
комерціалізацію результатів наукових досліджень, у т.ч. із активним залученням молодих
вчених;
– забезпечити функціонування в Університеті Національного контактного пункту
програми «Горизонт-2020» та активну підготовку вченими проектів за тематичними напрямами
«Харчова безпека, стале сільське господарство, морські дослідження та біоекономіка», «Клімат
та ефективність використання ресурсів, включаючи сировинні матеріали», «Біогоризонт» та ін.;
– активізувати роботу редакційних колективів у напрямі реорганізації і входження
університетських наукових видань до міжнародних наукометричних баз Scopus, Web of Science;
збільшити на третину кількість наукових публікацій вчених у цих базах;
– активізувати залучення до навчання в аспірантурі переможців і призерів міжнародних
та всеукраїнських студентських олімпіад, конкурсів студентських наукових робіт;
– забезпечити дотримання принципів академічної доброчесності та системного підходу
до розвитку методів та засобів виявлення плагіату в науково-освітньому просторі;
– підвищити ефективність підготовки здобувачів наукових ступенів, відповідальність
наукових керівників, голів та членів спеціалізованих вчених рад за обґрунтованість прийнятих
рішень, забезпечення високого рівня експертизи та вимогливості під час розгляду дисертацій;
– підтримати ініціативу щодо розробки, фінансування та впровадження в НДГ НУБіП
України пілотного проекту «Підтримка впровадження сільськогосподарської та продовольчої
політики в Україні» (органічне виробництво в рослинництві і аквакультура) за рахунок технічної
допомоги Європейського Союзу, створити на базі Великоснітинського НДГ сучасний навчальнонауковий, практичний центр;
– залучати студентів до участі у підготовці та проведенні Днів поля за участю
вітчизняних та іноземних фірм, стимулювати інтерес студентів у виробничих процесах шляхом
створення тимчасових об’єднань, груп для вирішення виробничих завдань з відповідною
оплатою;
– доручити науково-дослідній частині підготувати обґрунтування щодо використання
h-індексу з урахуванням міжнародного досвіду та направити пропозиції до Міністерства освіти і
науки України.

IV. У міжнародній діяльності:
– довести до 150-200 осіб кількість іноземних студентів стаціонарної і заочної форм
навчання та слухачів підготовчого відділення;
– активізувати роботу щодо розширення співпраці з європейськими університетами і
збільшити кількість міжуніверситетських договорів про мобільність до 35 в рамках міжнародної
програми Еразмус+Key Action 1;
– продовжити роботу щодо забезпечення представництва Університету в міжнародних
організаціях, рейтингах QS, Times Education, Green Matrix, зокрема, постійних комітетах
Європейської асоціації університетів наук про життя ICA СASEE, AGRINATURA, IROICA,
доєднатися до Великої Хартії Університетів, тощо;
– залучити для викладання окремих дисциплін науково-викладацький персонал
закордонних вузів-партнерів з ЄС, США та інших країн;
– розробити план заходів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних
працівників для викладання дисциплін іноземною мовою та супровід впровадження інтенсивних
технологій вивчення іноземних мов;
– продовжити роботу над розширенням баз практик за кордоном, існуючих
міжуніверситетських угод з отримання подвійних дипломів, розвивати співпрацю щодо якості
безпечності харчової продукції з Університетом Пенстейт, США.
V. Зміцнення матеріально-технічної бази Університету:
– здійснити заходи щодо поліпшення соціально-економічного благополуччя студентів,
співробітників та викладачів Університету, особливо в студентських гуртожитках. Залучити до
цієї діяльності студентські будівельні загони, представників бізнесу, опрацювати проект
будівництва гуртожитку силами інвесторів;
– провести детальний аналіз стану навчальних корпусів і гуртожитків. Завершити
ремонти навчального корпусу № 4, дахів навчальних корпусів № 6, № 12, студентських
гуртожитків № 2, 5, 8, 10;
– з метою енергозбереження, дотримання оптимальних температурних режимів
забезпечити ефективну експлуатацію теплових пунктів навчальних корпусів № 5, 7, 7а, 9,
гуртожитків № 9, 10, 11, продовжити заміну зовнішніх теплових мереж;
– розпочати реконструкцію та облаштування другої черги Ботанічного саду;
– завершити заміну освітлення в лекційних аудиторіях на енергоощадне;
– замінити вікна на енергозберігаючі в навчальних корпусах № 1 і № 4 та в
гуртожитках № 1, 6, 8, 9, 10, 11.
VI. Для поліпшення соціального захисту працівників та студентів:
– ректорату спільно із профкомом співробітників продовжити підготовчу роботу щодо
будівництва багатоповерхового будинку для співробітників Університету;
– поліпшувати умови проживання студентів і аспірантів у гуртожитках, в т.ч. під час
проходження практик у навчально-дослідних господарствах;
– розглянути питання щодо поліпшення умов відпочинку та збільшення кількості
оздоровлених НПП і студентів за рахунок будівництва нових літніх будинків з поліпшеними
умовами у спортивно-оздоровчому таборі «Академічний», в інших зонах відпочинку;
– здійснити заходи щодо поліпшення якості харчування студентів та працівників
університету;
– ректорату спільно з профкомом співробітників організувати на території університету
реалізацію продукції власного виробництва.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на ректорат Університету
(Ніколаєнко С. М., Ібатуллін І. І., Кваша С. М., Ткачук В. А., Іщенко В. В.).
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська

