
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 26 квітня 2017 року (протокол № 10) щодо звіту директора ВП НУБіП України 

«Мукачівський аграрний коледж» Садварі Юрія Юрійовича про діяльність ВП НУБіП 

України «Мукачівський аграрний коледж» по реалізації Програми розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива - 2020». 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора ВП НУБіП України «Мукачівський 

аграрний коледж» (далі – Коледж) Садварі Юрія Юрійовича Вчена рада відзначає, що із зміною 

керівництва коледжу педагогічний колектив запрацював по новому, зростає якість освітнього 

процесу, практичної підготовки студентів, здійснено ефективні кроки щодо поліпшення 

матеріально-технічної бази Коледжу, посиленню зв’язків із бізнесом, органами місцевої влади. За 

звітний період педагогічним колективом Коледжу проведена значна робота, зокрема: 

- заплановані на 2016 рік завдання згідно Програми «Голосіївська ініціатива - 2020» 

виконані у повному обсязі; 

- реалізується ступенева система підготовки фахівців. У 2016 році 98 випускників 

коледжу продовжили навчання в НУБіП України за ОС «Бакалавр», з них 92 за заочною формою 

навчання, 6 – за денною (2015 р. – 81 студент) ; 

- розроблено і поновлено 69 положень та підготовлено «Збірник положень, які 

регламентують питання організаційно-адміністративної, навчально-виховної та методичної роботи 

в коледжі» ; 

- оновлюється навчально-методичне забезпечення спеціалізованих кабінетів і лабораторій: 

придбано комп’ютерне обладнання на суму 10280 грн., встановлено ліцензійні комп’ютерні 

програми «1С.Підприємство», «Парус, клієнт-банк», чотири лекційні аудиторії обладнано 

мультимедійною технікою; 

- видано 18 методичних розробок за рекомендацією кафедр НУБіП України, 15 

методрозробок за рекомендаціями коледжу, 46 методичних матеріалів передано на конкурс до 

НМЦ «Агроосвіта», у наукових фахових виданнях опубліковано 17 статей, 51 тез доповідей, 

видано 3 монографії, захищено 2 кандидатські дисертації; 

- придбано навчально–методичної літератури на суму 48,6 тис. грн., проведено передплату 

на спеціалізовані видання на суму 34,9 тис. грн. З метою успішного розвитку художньої 

самодіяльності та фізичної культури і спорту за кошти благодійного фонду «Батьківська опіка» 

придбано: сценічних костюмів на суму 18,12 тис. грн., спортивного інвентарю на суму 22 тис. грн. ; 

- навчально–виробничим підрозділом за рахунок вирощування сільськогосподарських 

культур одержано грошових надходжень на суму 285,5 тис. грн., що порівняно з 2015 р. більше на 

193,6 тис. грн. (на 67,8 %); 

- соціальні виплати працівникам коледжу у вигляді винагород за сумлінну працю склали 

230,3  тис. грн., матеріальна допомога на оздоровлення - 238,2 тис. грн.; 

- проводяться щорічні поточні ремонти в житлових блоках гуртожитку та навчальних 

кабінетів і лабораторій, ветеринарної клініки, облаштування території тощо; 

- оформлено технічну документацію і паспорти права власності на основні будівлі, землю, 

обігріваючі модулі коледжу. 

 

У той же час Вчена рада звертає увагу на:  

- необхідність перетворення педагогічного колективу Коледжу в Центр аграрної освіти 

Закарпаття, посилення зв’язків із виробничниками, іноземними компаніями; 

- покращення профорієнтаційної роботи по залученню абітурієнтів для навчання в 

коледжі, у першу чергу – на умовах контракту. Збільшення у 2016 році цієї категорії студентів на 

56 осіб порівняно з попереднім роком є свідченням можливості подальшого зростання 

контингенту;  



- ліцензовані обсяги на підготовку фахівців використовуються на 62% (другий показник 

серед усіх ВП НУБіП України). Проте, низьке використання ліцензованих обсягів ще 

спостерігається за спеціальностями ОКР «Молодший спеціаліст»: «Фінанси і кредит», 

«Землевпорядкування» ;  

- гостру потребу приведення діяльності Коледжу у відповідності до нових вимог Закону 

України «Про вищу освіту», а саме: ліцензування підготовки фахівців за першим (бакалаврським) 

рівнем вищої освіти та активізацію науково-дослідницької роботи; 

- потребує  розроблення та реалізації конкретна Програма поліпшення якості 

навчального процесу. Більшість опитаних студентів (53%) якість освіти за обраною спеціальністю 

оцінюють як «середня»; 

- зрізи знань, проведені працівниками Університету, показали в цілому достатній рівень 

якості навчання: 71% з математики, 72% з біології. Проте проблемним залишається вивчення 

іноземної мови. 29,4% опитаних студентів визнають свою не здатність спілкуватися іноземною 

мовою;  

- поки ще залишається недостатнім рівень матеріально-технічної бази Коледжу. 

Відсутність належного обладнання не дозволяє закладу брати участь у тестуванні зі спеціальних 

дисциплін, що проводить НМЦ «Агроосвіта»; 

- потребують завершення роботи з переоформлення земельних угідь у м. Мукачево на 

НУБіП України. 

 

УХВАЛИЛИ: 

1. Доповідь директора Коледжу Садварі Юрія Юрійовича  взяти до відома. 

2. Відзначити позитивні моменти в діяльності Коледжу. Діяльність педагогічного колективу 

Коледжу спрямувати на вирішення таких завдань Програми розвитку Університету «Голосіївська 

ініціатива – 2020»: 

2.2. У напрямі «Підвищення рівня якості навчання, розширення можливостей доступу 

до освітніх послуг»: 

- здійснити заходи по проведенню ліцензування підготовки фахівців за першим 

(бакалаврським) рівнем вищої освіти зі спеціальностей: 201 «Агрономія», 203 «Садівництво та 

виноградарство»; 

- збільшити частку викладачів з науковими ступенями, з відповідними сертифікатами тощо; 

- розробити та затвердити Програму поліпшення якості навчального процесу, його 

кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення, у т.ч.: удосконалити систему 

забезпечення контролю якості підготовки фахівців в Коледжі шляхом дотримання галузевих 

стандартів, ліцензійних та акредитаційних вимог, державної атестації випускників; 

- зберегти тенденцію до збільшення кількості вступників до базового закладу з числа 

випускників коледжу; 

- удосконалити систему практичної підготовки студентів, розширити міжнародне 

співробітництво з провідними аграрними підприємствами Угорщини, Словаччини, Німеччини; 

- розширити практику застосування сучасних інформаційних і телекомунікаційних 

технологій в навчальному процесі та розвитку елементів дистанційної освіти у т. ч.: сформувати 

електронну базу даних актуальних статей з фахових періодичних видань, створити належні умови 

для можливості участі в тестуваннях, що проводить НМЦ «Агроосвіта», продовжити формування 

електронної бази НМК на платформі «Moodle»; 

- спрямувати роботу циклових комісій коледжу на розширення співпраці з профільними 

кафедрами НУБіП України по підготовці та виданню підручників, посібників та інших навчально–

методичних матеріалів. 

2.3. У напрямі «Студентське самоврядування та виховна робота. Інтелектуальний та 

особистісний розвиток молоді»: 

- реалізувати в управлінській діяльності норми Закону України «Про вищу освіту», сприяти 

більш широкому залученню органів студентського самоврядування до управління навчальним 

закладом з метою опанування управлінських умінь, розвитку творчого  потенціалу особистості, 

формування людських якостей, основ управлінської культури, необхідних для майбутньої 



професійної діяльності та розширення можливостей впливу на якість навчально-виховного 

процесу коледжу; 

- створити з числа студентів кореспондентську редакційну раду Коледжу з метою 

постійного оновлення сайту; 

- продовжити успішну діяльність клубу веселих і кмітливих; 

- сприяти активізації студентської профспілкової організації по розширенню їх діяльності 

шляхом створення гуртків і клубів за інтересами; 

- через органи студентського самоврядування та ради фізичної культури і спорту 

популяризувати основні принципи здорового способу життя серед студентства. 

2.4. У напрямі «Розвиток наукової та інноваційної діяльності»:  

- розвивати наукову діяльність за відповідними тематиками досліджень та дисертаційними і 

госпрозрахунковими темами, у т. ч.: сортовивчення овочевих культур Інституту овочівництва і 

баштанництва УААН, насіннєвих компаній «Моravo Seed», «Nunhems», «Тezier», «Monsanto», 

«Агробонус»; екологічні випробуваннях кукурудзи на зерно в умовах Закарпаття за планом 

спільних наукових досліджень з Інститутом зернового господарства НААН м. Дніпропетровськ, 

НВК «Маїс», ТОВ «Монсанта Україна»; історичні та краєзнавчі дослідження проблем соціально – 

економічного розвитку та кооперативного руху в регіоні; 

- реалізувати заходи співпраці з науковим відділом Національного музею-парку, сплаву лісу 

смт. Міжгір’я, озеро Синевир та Карпатським біосферним заповідником (м. Рахів); 

- здійснити маркетингові заходи для популяризації можливостей коледжу щодо проведення 

спільних наукових досліджень та надання консультативних і дорадчих послуг. 

2.5. У напрямі «Оновлення матеріально-технічної бази та поліпшення соціального 

благополуччя співробітників та студентів»: 
- завершити поточний ремонт житлового блоку гуртожитку №1;  

- постійно оновлювати твердий та м’який інвентар в гуртожитках, здійснювати необхідні 

поточні ремонти;  

- продовжити оновлення навчальним обладнанням, наочністю та мультимедійним 

забезпеченням лабораторій і навчальних кабінетів; 

-  поновлювати  спортивний інвентар та костюми для колективу художньої самодіяльності; 

- організувати виконання виробничої програми на 2017 рік. 

2.6. У напрямі «Організаційні заходи і морально-етичні цінності та суспільні орієнтири 

колективу»: 

- пріоритетною сферою соціального життя колективу вважати організацію та виконання 

заходів національно–патріотичного виховання;  

- забезпечувати неухильне дотримання членами колективу «Етичного кодексу педагогічного 

працівника»; 

- продовжити практику роботи кадрового резерву, призначення на керівні посади 

найдосвідченіших працівників, відзначення кращих працівників Коледжу, систематично 

удосконалювати рейтингову оцінку діяльності викладачів, морального та матеріального їх 

заохочення; 

- створити в музеї Коледжу експозицію, присвячену викладачам, студентам та випускникам 

коледжу – учасникам бойових дій на сході України. 

3. Рішення Вченої ради НУБіП України обговорити на педагогічний раді ВП НУБіП 

України «Мукачівський аграрний коледж» та затвердити план його реалізації. 

4. Інформувати Вчену раду університету про виконання даного рішення до 1.09.2017 р. та 

1.06.2018 р. 

5. Контроль за виконанням рішення Вченої ради НУБіП України покласти на проректора з 

навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


