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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України  

від 25 жовтня 2017 року (протокол № 3) щодо звіту завідувача кафедри управління 

земельними ресурсами д.е.н., проф. Дорош Ольги Степанівні та завідувача кафедри 

аграрного, земельного та екологічного права, д.ю.н., проф. Єрмоленка Володимира 

Михайловича про виконання Закону України «Про вищу освіту» колективом кафедри 

управління земельними ресурсами та кафедри аграрного, земельного та екологічного права 

щодо підвищення якості навчально-виховної та наукової роботи 

 

Заслухавши та обговоривши звіти завідувачів кафедри управління земельними ресурсами 

факультету землевпорядкування О.С. Дорош та кафедри аграрного, земельного та екологічного 

права В.М. Єрмоленка Вчена рада Університету відзначає, що організація роботи на кафедрах 

проводиться згідно з положеннями Закону України «Про вищу освіту», «Програми розвитку 

«Голосіївська ініціатива – 2020», рішеннями Вченої ради Університету, Положеннями про 

організацію освітнього процесу у НУБіП України, рішеннями вчених рад факультетів.  

1. Навчальна та методична робота спрямовані на підвищення якості навчального 

процесу, покращення існуючих і розроблення нових робочих програм із дисциплін освітніх 

ступенів «Бакалавр» та «Магістр», адаптованих до вимог вітчизняного і міжнародного ринку праці 

та кваліфікаційних вимог до фахівців. Кафедри управління земельними ресурсами і аграрного, 

земельного та екологічного права є випускаючими, базовими кафедрами з підготовки фахівців за 

спеціальностями «Землеустрій та кадастр» і «Право». Крім того, кафедра аграрного, земельного та 

екологічного права поширює навчальну діяльність на інші факультети НУБіП України, 

забезпечуючи викладання навчальних дисциплін на гуманітарно-педагогічному, механіко-

технологічному факультеті, факультеті тваринництва та водних біоресурсів, факультеті захисту 

рослин, біотехнологій та екології й інших підрозділах. 

Склад кафедр відповідає вимогам законодавства. На кафедрі аграрного, земельного та 

екологічного права навчальну діяльність реалізують 2 професори (доктори юридичних наук), 4 

доценти (кандидати юридичних наук), 1 асистент (кандидат юридичних наук), 1 асистент (без 

наукового ступеня). На кафедрі управління земельними ресурсами навчальний процес 

забезпечується 1 професором (доктором наук), 5 доцентами (кандидатами наук), 1 старшим 

викладачем (кандидатом наук) 1 асистентом (кандидатом наук) і 2 асистентами (без наукового 

ступеня). У складі кафедри є завідувач навчальною лабораторією, лаборант. 

На теперішній час  кількість розроблених та наповнених ЕНК по кафедрі управління 

земельними ресурсами складає 87 %, з них атестованих – 62 %, по кафедрі аграрного, земельного 

та екологічного права складає відповідно 65% та 25 %. За попередні два навчальні роки  

професорсько-викладацьким складом кафедри аграрного, земельного та екологічного права 

видано 1 підручник, 2 монографії, кафедри управління земельними ресурсами – 1 підручник, 3 

навчальні посібники, 4 довідники, 13 монографій, 14 методичних розробок, які передані до 

електронної бібліотеки університету. У планах кафедри аграрного, земельного та екологічного 

права на 2017-2018 н.р. – видання 1 підручника, 2 навчальних посібників, кафедри управління 

земельними ресурсами – видання 1 підручника, 3 навчальних посібників та 9 методичних 

рекомендацій. 

2. Науково-інноваційна робота. На кафедрі аграрного, земельного та екологічного права 

успішно ведеться підготовка наукових кадрів. Упродовж 2015-2017 рр. кафедрою підготовлено 1 

доктора наук, 4 кандидатів наук за спеціальністю 12.00.06 «земельне право; аграрне право; 

екологічне право; природоресурсне право». Зараз на кафедрі навчається 1 докторант і 18 

аспірантів. Завідувачем кафедри підготовлено студента магістратури Голуб Світлану на 

Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт. Робота зайняла 1 місце. Кафедра аграрного, 

земельного та екологічного права є базовою для випуску фахового наукового журналу «Науковий 

вісник НУБіП України. Юридичні науки». 

 



На кафедрі управління земельними ресурсами успішно ведеться підготовка наукових 
кадрів. Упродовж 2015–2017 рр. кафедрою підготовлено 2 докторів наук, 2 кандидатів і 
заплановано захист 2 кандидатських дисертацій у 2018 році за спеціальністю 08.00.06 «Економіка 
природокористування та охорони навколишнього середовища». Зараз на кафедрі навчається 4 
аспіранти. Упродовж двох років поспіль кафедрою ведеться системна робота стосовно участі в 
конкурсах наукових проектів при МОН України. Успішно вдається подолати І етап в 
університетському середовищі, проте не вдається набрати прохідний бал у ІІ етапі – 
МОН України. Для забезпечення формування імпакт-фактора наукових видань Університету 
науково-педагогічними працівниками (проф. Дорош О.С., доцентом Бутенком Є.В.) проводиться 
робота по включенню науково-практичного журналу «Землеустрій, кадастр і моніторинг земель» 
НУБіП України до міжнародних наукометричних баз даних – Scopus, Web of Science. Подано 
заявку на включення електронної версії журналу до Web of Science. На даний час журнал 
включено до бібліографічних баз даних – РИНЦ, Index Copernicus, Ulrichsweb. Упродовж 
2016-2017 навчального року кафедрою проведено Всеукраїнську науково-практичну конференцію 
молодих вчених, аспірантів та студентів присвячену Дню землевпорядника та 15-річчю створення 
кафедри управління земельними ресурсами «Управління земельними ресурсами в умовах 
децентралізації влади: стан, проблеми та перспективи їх вирішення. Активно працює при кафедрі 
студентський науковий гурток «Автоматизовані методи виконання геодезичних робіт у 
землеустрої». Науково-педагогічними працівниками у співавторстві зі студентами підготовлено та 
опубліковано 41 тези доповідей. Щорічно студентська молодь залучається до участі у вітчизняних 
конкурсах студентських наукових робіт. 

3. Міжнародна діяльність. Упродовж 2016–2017 навчального року науково-педагогічні 
працівники кафедри аграрного, земельного та екологічного права, аспіранти і студенти взяли 
участь у 30 міжнародних наукових та науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, 
круглих столах. Професорсько-викладацьким складом кафедри аграрного, земельного та 
екологічного права у 2017 році надруковано 1 статтю у виданні, що входить до наукометричної 
бази Web of Science та подано до друку 3 статті до видань наукометричної бази Scopus.  

Упродовж 2016–2017 навчального року науково-педагогічні працівники кафедри 
управління земельними ресурсами та студенти взяли участь у 11 міжнародних наукових та 
науково-практичних конференціях, семінарах, тренінгах, круглих столах. Професорсько-
викладацьким складом кафедри управління земельними ресурсами в 2017 році підготовлено 2 
статті англійською мовою, з яких одну подано у видання «Економічний часопис», а іншу 
планується  подати в видання «Економіка і соціологія», які мають індекс цитування та входять в 
наукометричну базу даних Scopus.  

4. Виховна робота. Викладачі кафедри аграрного, земельного та екологічного права є 

кураторами трьох навчальних груп, діяльність яких здійснюється відповідно до плану культурно-
виховної і спортивно-масової робіт. Наставниками груп кафедри управління земельними 
ресурсами розроблено та реалізується річний план культурно-виховної і спортивно-масової робіт.  

5. Зміцнення навчальної матеріально-технічної бази. Відповідно до Програми 
енергозбереження в університеті на 2016-2020 роки кафедрою аграрного, земельного та 
екологічного права проведено заміну люмінесцентних ламп на світлодіодні у семи закріплених 
аудиторіях навчального корпусу № 6. 

Кафедра управління земельними ресурсами сприяє оновленню матеріально-технічної бази 
навчання. Зокрема, у 2016 р. спільними зусиллями із роботодавцями кафедрою оснащено лекційну 
аудиторію (№ 126 к. 6) мультимедійними засобами та інтерактивною дошкою. Навчально-наукову 
лабораторію «Автоматизовані системи управління земельними ресурсами» (ауд. № 127, к. 6) у 
2017 р. завдяки університетській підтримці оновлено 6 сучасними комп’ютерами, завдяки 
співпраці з роботодавцями встановлено мережевий комутатор для забезпечення швидкісного 
доступу до інтернет-мережі, планового збільшення робочих місць, які під’єднані до мережі; 
придбано  сучасний комп’ютер; отримано 10 ліцензій Microsoft Offis-365 (в рамках підвищення 
кваліфікації викладачів курсу «Хмарні технології», студентську версію AutoCad на 10 
комп’ютерах (безкоштовно) та на завершальному етапі знаходиться процес підписання угоди 
стосовно встановлення  ліцензійних операційних систем Windows. У серпні 2017 р. проведено 
капітальний ремонт та оснащено новими меблями навчально-наукову лабораторію 
«Фотограмметрії та земельного менеджменту».  



У той же час Вчена рада звертає увагу на те, що у роботі науково-педагогічних колективів 

кафедр є окремі недоліки та існують невикористані резерви, мають місце проблеми, що пов’язані: 

- недостатнім веденням профорієнтаційної роботи; 

- відсутністю системного контролю за навчальним процесом; 

- з недостатньою кількістю на обох кафедрах створених та атестованих електронних 

навчальних курсів дисциплін на платформі «Elearn»; 

- з відсутністю у 2017 р. фінансованих наукових проектів, недостатньою активністю 

кафедр у виконанні науково-дослідної роботи за рахунок бюджетного та госпдоговірного 

фінансування; 

- відсутністю наукових публікацій у НПП в міжнародних журналах, що індексуються в 

науко-метричних базах Scopus, Web of Science та ін. 

При анонімному анкетуванні студенти юридичного факультету, які вивчали дисципліни 

кафедри аграрного, земельного та екологічного права ім. академіка В.З. Янчука, зауважили 

наступне: 7% - незадовільно оцінили послідовність і актуальність матеріалу, що викладається, 

стільки ж вказали на недостатній зв'язок матеріалу дисципліни з практичною діяльністю; 13% - 

відсутність та низьку ефективність електронного навчального курсу дисципліни «Екологічне 

право»; частина студентів не побачили зв'язок матеріалу дисципліни з практичною діяльністю, 

незадоволені коректністю оцінювання знань студентів з дисципліни «Право екологічної безпеки» 

та запропонували запрошувати практиків у сфері трудового права для викладання. При цьому без 

зауважень студенти відгукнулися на вивчення дисциплін «Аграрне право» та «Труде право» цієї ж 

кафедри. 

В анкетах студенти факультету землевпорядкування, які вивчали дисципліни кафедри 

управлення земельними ресурсами, кожний сьомий  зауважив на недостатню професійну 

компетентність викладача, володіння матеріалом дисципліни та стільки ж на невміння викладача 

спілкуватися з аудиторією, недостатню повагу і тактовність у ставленні до студентів. 7% 

опитуваних вказали на відсутність доступності студентів до електронних версій навчальних 

посібників, текстів лекцій та презентацій з дисципліни «Фотограмметрія та дистанційне 

зондування». Більше двох третин студентів відзначили відсутність та низку ефективність 

електронного навчального курсу, 45% - не систематичне використання викладачем 

презентаційного матеріалу дисципліни «Технології відтворення продуктивності земель». Студенти 

запропонували при проведенні практичних та лабораторних занять добирати більш якісний 

матеріал та доступніше пояснювати зміст роботи, а також не дублювати матеріал дисциплін, які 

вже вивчені на попередніх курсах. 

 

Вчена рада постановляє: 

1. Звіт завідувачів кафедр Дорош О.С. та Єрмоленка В.М. щодо виконання кафедрами 

положень Закону України «Про вищу освіту» прийняти до відома, а роботу колективів кафедр 

визнати в цілому такою, що відповідає вимогам Статуту університету та законодавству України. 

2. З метою підвищення якості навчального процесу рекомендувати кафедрам: 

- системно поліпшувати профорієнтаційну роботу у загальноосвітніх навчальних закладах, 

використовуючи традиційні форми, а також через соціальні мережі, засоби масової інформації; 

- продовжити роботу з удосконалення навчального процесу шляхом введення новітніх 

методик, використання інноваційних методів і прийомів навчання; 

- досягти повного забезпечення навчальних дисциплін атестованими електронними 

навчальними курсами упродовж 2017 року; 

- забезпечити покращення якості магістерських робіт, продовжити науково-інноваційні 

підходи до тематики та змісту магістерських робіт; 

- продовжити практику залучення студентів магістратури до виконання наукових тем 

кафедри з обов’язковою їх участю і виступами на наукових конференціях та відображенням 

результатів  дослідження у публікаціях. 

Рекомендувати директорам інститутів і деканам факультетів розглянути питання про 

включення до навчальних планів навчальної дисципліни «Екологічне право». 

 

 



3. Науково-інноваційну діяльність кафедр спрямовувати на: 

 - встановлення тісних контактів  з органами державної влади та бізнесом, надавати їм 

необхідні консультації і допомогу; 

 - підвищення кількісних та якісних показників публікаційної активності НПП, аспірантів в 

іноземних рейтингових журналах. Здійснювати систематичний моніторинг індексу Гірша та 

Google Scholar кожного НПП кафедри; 

 -залучення до аспірантури та докторантури талановитої молоді; 

 - збільшення надходження коштів до спеціального фонду за рахунок виконання 

госпдоговірних досліджень та надання наукових послуг; 

 - підвищення активності НПП кафедр стосовно стажування в наукових установах 

закордонних країн; 

 - визначення пріоритетних тем дисертаційних досліджень здобувачів наукових ступенів, їх 

затвердження та розміщення на сайті кафедри, факультету; 

 - підвищення ефективності підготовки аспірантів і докторантів; 

 - активізацію роботи колективу з підготовки і висунення робіт на здобуття державних, 

галузевих та іменних премій. 

4. Міжнародна діяльність: 

- забезпечувати проведення Міжнародних науково-практичних конференцій професорсько-

викладацького складу, студентів, а також круглих столів з актуальних питань розвитку науки і 

практики. 

5. Поліпшення матеріально-технічної бази кафедр: 

- здійснювати пошук благодійних внесків від випускників факультету, партнерів та ін. для 

оновлення матеріально-технічної бази кафедри шляхом придбання обладнання для підвищення 

якості занять зі студентами та набуття ними практичних навиків і компетенцій;  

- просити ректорат надати допомогу у придбанні новітньої комп’ютерної техніки та 

оновленні комп’ютерного парку навчальних лабораторій. 

6. Для покращення виховної роботи на кафедрі: 

- наставникам академічних груп студентів та НПП формувати у студентів високі морально-

етичні та патріотичні якості. 

7. Рекомендувати всім науково-педагогічним колективам кафедр університету 

обговорити рішення Вченої ради Університету на своїх засіданнях, засіданнях вчених рад 

факультетів; підготувати конкретні заходи щодо підвищення якості освітніх і наукових 

процесів. 

Керівникам кафедр надати плани заходів щодо усунення наявних недоліків в 

ректорат до 15.11.2017 р. 

8. Контроль за виконанням рішення Вченої ради Університету покласти на 

проректора з навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


