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Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від 

28 листопада 2018 року (протокол № 4) щодо звіту директора ВП НУБіП України 

«Бережанський агротехнічний інститут», доктора економічних наук, професора Жибака 

Мирона Миколайовича про роботу Бережанського агротехнічного інституту з виконання 

Закону України «Про вищу освіту» щодо підвищення якості підготовки фахівців, 

організації навчально-виховної роботи та розвитку матеріально-технічної бази 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію директора ВП НУБіП України «Бережанський 

агротехнічний інститут» (далі – Інститут) Жибака М. М., Вчена рада Університету відзначає, що 

організація роботи в Інституті проводиться згідно Закону України «Про вищу освіту», 

Положення про організацію освітнього процесу у НУБіП України та ВП НУБіП 

України «Бережанський агротехнічний інститут», Програми розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива – 2020». 

Навчальна та методична робота спрямовані на підвищення якості підготовки 

конкурентоспроможних фахівців агропромислового виробництва. В Інституті навчається 1304 

студентів за 6 спеціальностями ОС «Бакалавр» та 4 спеціальностями ОС «Магістр». З них за 

денною формою навчання – 791 особа, за заочною – 513 осіб. За умов контракту Інститут 

здійснює підготовку 902 студентів, що складає 69 % від загальної кількості студентів.  

Освітній процес забезпечують 88 науково-педагогічних працівників, у т. ч. 8 докторів 

наук, професорів та 53 кандидати наук, доценти, що становить майже 70% від загальної кількості 

викладачів.  

У 2018 році проведено ліцензування з розширення провадження освітньої діяльності за 

другим (магістерським) рівнем вищої освіти зі спеціальності 071 «Облік і оподаткування» (із 25 

до 50 осіб); ліцензування спеціальності ОС «Бакалавр» 015.07 «Професійна освіта (електротехніка 

та електромеханіка)» та робітничої професії 7436 «Швачка». 

Проведено акредитацію 3-х робітничих професій: 7212 «Електрогазозварник», 4112 

«Оператор комп’ютерного набору», 8331 «Тракторист-машиніст сільського господарства (категорія А)». 

Створено міжкафедральну навчальну лабораторію з підготовки фахівців ОС «Магістр» зі 

спеціальностей 205 «Лісове господарство» та 206 «Садово-паркове господарство». 

У 2018 році до Інституту вступило – 446 осіб (2017 р. - 504), з них: на ОС «Бакалавр» - 

240 осіб (2017 р. – 279), в тому числі державне замовлення – 100 осіб (2017 р. – 151); на ОС 

«Магістр» – 206 осіб (2017 р. – 225 ), в тому числі державне замовлення 12 осіб (2017 р. – 6). 

Для студентів та викладачів запроваджена додаткова курсова підготовка з вивчення 

іноземних мов, зокрема здійснюється підготовка студентів до ЗНО з іноземної мови при вступі 

на ОС «Магістр» економічних спеціальностей. У 2018 році із 21 особи, які проходили ЗНО з 

іноземної мови 19 (90%) - отримали позитивні результати. 

В колективі проводиться активна робота щодо підвищення якості підготовки фахівців ОС 

«Магістр». Проведено студентські наукові конференції у форматі постерних презентацій для 

магістрів 2-го року навчання із представленням результатів  їх досліджень. 

Реалізується ступенева система підготовки фахівців бакалавр – магістр. У 2018 році 41 

випускник бакалаврату продовжив навчання у базовому закладі (2017 р. – 2 особи). У тому числі 

37 осіб навчаються у міжкафедральній навчальній лабораторії. На кафедрі військової підготовки 

НУБіП України  навчається 19 студентів Інституту. 

У звітному періоді видано 4 навчальні посібники, з них 2 – за рекомендацією Вченої ради 

НУБіП України, 103 методичні розробки. 

У ІІ-му етапі Всеукраїнських студентських олімпіадах із 12 спеціальностей взяли участь 

45 студентів, за результатами яких отримано 2 дипломи  – ІІ і ІІІ ступенів.  

Науково-інноваційна діяльність. У 2018 році проведено 3 міжнародні науково-

практичні та 3 внутрівузівські студентські науково-практичні конференції, 17 практичних 

семінарів та круглих столів. Опубліковано 6 монографій, 101 стаття, у тому числі 9 у 

міжнародних виданнях, 92 у фахових виданнях України, 213 тез доповідей у міжнародних і 

міжгалузевих виданнях. Отримано 7 патентів на корисну модель, подано 5 заявок на винаходи. 



У 20 студентських наукових гуртках інституту дослідницькою діяльністю займається 

152 студенти. Протягом року 35 студентів взяли участь у міжнародних конференціях, 14 – у 

всеукраїнських, 172 – у регіональних. 178 студентів мають наукові публікації.  

З метою виконання спільних наукових проектів науковцями Інституту реалізуються угоди 

про співпрацю з 12 навчальними закладами, науковими установами та провідними аграрними 

підприємствами області, з 5 укладено угоди протягом 2018 року. Створено навчально-науково-

дослідну лабораторію «Дослідження ефективного спалювання твердих вуглеводів». 

Виховна робота спрямована на національно-патріотичне виховання та формування 

лідерських якостей студентської молоді. Діють 5 колективів художньої самодіяльності та 6 

спортивних секцій. Колективи художньої самодіяльності Інституту на XXXVIІ Міжнародному 

фестивалі художньої творчості «Голосіївська весна – 2018» вибороли перше місце серед 

відокремлених підрозділів університету. Здобутки творчих колективів Інституту відзначені 16-

ма дипломами, з них: 2 дипломи лауреата, 1 диплом фіналіста, 6 дипломів І ступеня, 6 дипломів 

ІІ ступеня, 1 диплом ІІІ ступеня. Духовому оркестру Інституту присвоєно звання «Зразковий 

аматорський колектив профспілок України». У всеукраїнських та обласних спортивних 

змаганнях студенти отримали 7 призових місць, з них 4 перших та 3 третіх. 

Міжнародна діяльність. У рамках програми академічної мобільності ERASMUS+ доцент 

кафедри лісового та садово-паркового господарства Бідолах Д.І. проходив стажування у 

Жешівському університеті (Польща); 4 студенти спеціальності 101 «Екологія» навчалися в 

Поморській академії  (м. Слупськ, Польща) за системою подвійних дипломів; 80 студентів 

проходили стажування у Швейцарії, Австрії, Німеччині, Польщі, Швеції. У 2018 р. укладено 

договір про наукове та навчально-виробниче співробітництво з провідним фермерським 

господарством «Шпаргель» (Німеччина) та поновлено угоду з ТзОВ «Plantacja nad Tanwią» 

(Польща). 

Навчально-виробнича діяльність. Проводиться поглиблена практична підготовка 

майбутніх фахівців, що сприяє набуттю студентами практичних навичок. Професійна підготовка 

студентів організована за 14 ліцензованими робітничими професіями. Загальна кількість 

слухачів – 840 осіб, у т.ч. студенти денної і заочної форми навчання. Грошові надходження від 

платних послуг за професійне навчання за звітний період склали 565 тис. грн. 

Фінансова діяльність. У 2018 році очікується надходження коштів до спеціального 

фонду на рівні 9200 тис. грн. у порівнянні з 7448 тис. грн. у 2017 році (124%). Фінансування по 

загальному фонду склали 100%. Частка надходжень спеціального фонду по відношенню до 

загального фонду протягом 2018 року підвищується і складатиме не менше 0,65 грн. на одну 

гривню держ. фінансування.  

Кафедрою лісового та садово-паркового господарства виконано роботи по виготовлені 

проектів реконструкції скверів та парків на суму 255 тис. грн. 

Від реалізації власного посадкового матеріалу отримано коштів на суму 35 тис. грн. Грошові 

надходження від надання послуг автотракторним парком склали 53,7 тис. грн. 

Оновлення матеріально-технічної бази Інституту. За звітній період проведено ремонт 

фасаду навчального корпусу № 1 площею 265 м2; заміну вікон на енергозберігаючі в гуртожитку 

№ 4 – 137 шт.; ремонт та заміну покрівлі навчальних та лабораторних корпусів площею 564,8 м2; 

ремонти опалювальної системи, зокрема, замінено тепломережі по вул. Академічній, 20 – 

32,5 м.п., здійснено ремонт котельні, промивку газових котлів в начальному корпусі №1. 

Змонтовано піднавіс для сушки  пиломатеріалів площею 113,8 м2. Загальна вартість ремонтних 

робіт склала близько 1329,0 тис. гривень.  

На навчальному корпусі № 3 факультету енергетики та електротехніки  встановлено 

сонячну електростанцію потужністю 0,53 кВт на суму 9,2 тис. грн. На базі даних фотомодулів 

зроблено освітлення території навчального корпусу № 2. 

Дирекцією зініційовано передачу у постійне користування земельну ділянку на території 

Курянівської сільської ради Бережанського району площею 33,5 га. 

Налагоджено тісну співпрацю Інституту з районною та обласною адміністраціями, що 

сприяє вирішенню питань пов’язаних із покращенням матеріально-технічної бази, навчально-

виробничої діяльності та організації освітнього процесу. 

 

 

 



У той же час Вчена рада Університету звертає увагу на наявні недоліки у роботі 

колективу Інституту: 

- необхідність перетворення Інституту в центр аграрної освіти Тернопільщини, 

посилення зв’язків із виробничниками, іноземними компаніями; 

- подальше зменшення контингенту студентів (особливо заочної форми навчання, що 

засвідчує недостатню результативність профорієнтаційної роботи та потребує оновлення форм і 

методів її проведення, розширення переліку спеціальностей, актуальних на ринку праці; 

- ліцензовані обсяги на підготовку фахівців за денною та заочною формами навчання 

використовуються лише на 55 %; 

- навчальний процес вимагає подальшого осучаснення: розширення використання 

електронних ресурсів для самостійної підготовки студентів, збільшення практичних занять на 

підприємствах та установах; 

- необхідність поліпшення якості підготовки фахівців ОС «Магістр», зокрема, 

викладання дисциплін іноземною мовою; 

- посилення наукової, дослідницької роботи, ще недостатня публікаційна активність НПП в 

іноземних виданнях, журналах, що індексуються в наукометричних базах Scopus, Web of Science; 

- слабку реалізацію ступеневої системи підготовки фахівців із базовим закладом; 

- потребують подальшого оновлення та модернізації навчальні лабораторії та кабінети; 

- потребує поліпшення умов матеріально-технічна база гуртожитків; 

- необхідність збільшення площ земельних угідь для постійного користування НУБіП 

України з метою розширення баз практичної підготовки студентів та розширення спеціальностей 

аграрного спрямування. 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада Університету УХВАЛИЛА: 

1. Звіт директора Інституту Жибака М.М. взяти до відома. 

2. З метою виконання Закону України «Про вищу освіту», Програми розвитку 

університету «Голосіївська ініціатива-2020» та заходів щодо організації підготовки до 60-річчя 

заснування Інституту необхідно: 

Для підвищення якості навчальної роботи: 
– розробити та затвердити Програму поліпшення якості навчального процесу, його 

кадрового, матеріально-технічного і методичного забезпечення, у т.ч.: із запровадженням 

елементів дуальної освіти; 

– провести ліцензування спеціальностей за першим (бакалаврським) рівнем вищої освіти, 

зокрема, 201 агрономія, 205 лісове господарство, забезпечити подальше відкриття нових робочих 

спеціальностей, враховуючи попит на ринку праці; 

– спрямувати роботу кафедр Інституту на розширення співпраці з профільними 

кафедрами НУБіП України щодо підготовки та видання підручників, посібників та інших 

навчально-методичних матеріалів; 

– для покращення практичної складової підготовки фахівців за магістерськими 

програмами переоснастити та модернізувати відповідно до спеціальностей лабораторії та 

кабінети; 

– забезпечити ефективне застосування електронних курсів дисциплін на базі платформи 

Moodle із використанням елементів дистанційного навчання; 

– систематично удосконалювати рейтингову оцінку діяльності викладачів, морального 

та матеріального їх заохочення. 

У науково-інноваційній діяльності Інституту: 

– особливу увагу приділити організації на базі Інституту проведенню міжнародних, 

всеукраїнських і студентських конференцій, практичних семінарів та круглих столів; 

– збільшити публікацію статей у міжнародних і вітчизняних фахових виданнях, які 

мають імпакт-фактор або індекс цитування та входять у наукометричні бази даних Scopus, 

Web of Science. Здійснювати моніторинг індексу Гірша за версією Scopus та Google Scholar; 

– розширити тематику досліджень науково-дослідної лабораторії «Дослідження 

ефективного спалювання твердих вуглеводів»; 

– продовжити роботу над науковими дослідженнями з метою формуванням науково-

технічних (експериментальних) розробок для участі в конкурсних відборах за державним 

замовленням;  

 



– розширити тематику магістерських робіт відповідно до ініціативних наукових тематик 

кафедр; 

– запровадити обов’язкове стажування НПП на виробництві та у науково-дослідних 

установах; 

– здійснити маркетингові заходи для популяризації можливостей Інституту щодо 

проведення спільних наукових досліджень та надання консультативних і дорадчих послуг. 

Для покращення виховної роботи в Інституті: 

– забезпечувати неухильне дотримання членами колективу «Етичного кодексу науково-

педагогічного працівника», контроль за недопущенням проявів нестатутних відносин; 

– пріоритетною сферою соціального життя колективу вважати організацію та виконання 

заходів національно-патріотичного виховання; 

– відновити Музей історії інституту зі створенням експозиції, присвяченої викладачам, 

студентам та випускникам Інституту – учасникам бойових дій на сході України; 

– поглиблювати співпрацю з молодіжними громадськими організаціями регіону. 

З метою активізації та розширення міжнародної діяльності: 

– підвищити мобільність студентів шляхом залучення їх до участі в міжнародних 

освітніх програмах ТЕМПУС, Еразмус+ та інших; 

– продовжити формувати спільні програми з базовим університетом щодо навчання за 

програмою видачі подвійних дипломів; 

– розширити бази практичного навчання за кордоном та міжнародних стажувань для 

студентів та науково-педагогічних працівників; 

– організовувати участь науковців в міжнародних програмах, проектах наукового обміну, 

конференціях, симпозіумах тощо. 

Для оновлення матеріально-технічної бази: 

– поліпшити взаємозв’язок з підприємцями, місцевими органами влади для зміцнення 

матеріально-технічної бази; 

– провести капітальний ремонт навчальних корпусів та гуртожитків, зокрема, заміну 

віконних блоків на енергозберігаючі, водопроводу та системи каналізації, утеплення фасаду 

гуртожитку; 

– здійснювати контроль за використанням тепло- та енергоносіїв, продовжувати заходи з 

енергозбереження за рахунок використання твердого палива; 

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

необхідні поточні ремонти; 

– поновлювати спортивний інвентар та костюми для колективів художньої 

самодіяльності; 

– облаштувати автоматичну пожежну сигналізацію; 

– продовжувати роботи щодо благоустрою прилеглих до навчальних корпусів територій. 

З метою забезпечення фінансової стійкості: 

– збільшити надходження коштів спеціального фонду, у тому числі від навчальної 

діяльності, інших видів господарської діяльності; 

– забезпечити надходження спеціального фонду по відношенню до загального протягом 

2019 року до 0,75 грн. на одну гривню загального фонду; 

– проводити пошук потенційних інвесторів щодо взаємовигідних умов співпраці. 

3. Рішення Вченої ради Університету обговорити на розширеному засіданні Вченої 

ради Інституту, затвердити план його виконання та надати в ректорат для контролю. 

4. 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 


