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РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 28 березня 2018 року (протокол № 8) щодо доповіді начальника відділу 

організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої практики, д.с.-г.н., проф. 

Туринського Василя Михайловича про розвиток навчально-дослідних господарств 

Університету та посилення педагогічної, наукової роботи і практичної підготовки 

студентства в їх діяльності. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь начальника відділу організаційної діяльності 

НДГ та навчально-виробничої практики, д. с.-г. н., професора Туринського Василя 

Михайловича «Про розвиток навчально-дослідних господарств Університету та 

посилення педагогічної, наукової та практичної підготовки студентства в їх діяльності» 

Вчена рада Університету відзначає, що у навчально-дослідних господарствах НУБіП 

України протягом 2013-2017 року спостерігається стабільний ріст виробничих та 

фінансових показників. Зокрема, за 4 роки зросло валове виробництво зернових та 

технічних культур в 2 рази з 6,5 тис тонн до 16 тис тонн, а на 2018 рік заплановано 

збільшення виробництва до більш, ніж 20 тис тонн, що майже на 7 тис тонн більше, ніж у 

2017 році . Урожайність зернових культур у НДГ НУБіП України зросла з 27,6 ц/га до 

50 ц/га у 2017 році, а на 2018 рік заплановано 65,3 ц/га. 

У тваринництві за останні три роки також відбувається стабільне зростання 

виробництва продукції. В 2017 році НДГ НУБіП України подолали рубіж 6000 л молока 

на  фуражну корову, що на 2429 та 1218 л більше, ніж у 2015 та 2016 роках відповідно. 

На 2018 рік планується ще збільшити цей показник. Це стало можливим завдяки 

переводу дійного стада на однотипну годівлю. 

Виручка від реалізації продукції НДГ НУБіП України також має стабільну 

позитивну динаміку. За 2017 рік НДГ реалізовано продукції (без Боярської лісової 

дослідної станції) на суму біля 100 млн грн., в тому числі в рослинництві – 46,4 млн грн., 

тваринництві – 49,1 млн грн.. На 2018 рік заплановано отримати виручки від реалізації 

продукції на суму 160,6 млн грн., в тому числі в рослинництві – 93,7 млн грн., 

тваринництві – 64,3 млн грн. 

Стабільно збільшується виробництво продукції у Боярській лісовій дослідній 

станції. За 2015-2017 рр. надходження коштів від реалізації продукції склало 

82,1-118 млн грн. На 2018 рік заплановано 75,6 млн грн. 

Для покращення баз практичної підготовки НДГ НУБіП України інвестують кошти 

у придбання нової техніки та модернізацію існуючої. Так, Великоснітинське НДГ за три 

останні роки придбало та модернізувало техніки на суму понад 6 млн грн. 

Все вище зазначене є основою для всебічної та ґрунтовної підготовки студентства 

НУБіП України до оволодіння аграрними спеціальностями різних напрямків через участь 

у виробничому процесі НДГ НУБіП України під час проходження практик та участі у 

науковій роботі кафедр. Разом з тим слід звернути увагу на неналежний рівень баз 

практичної підготовки студентів в НДГ галузі тваринництва, потребує покращення 

соціальна база для відпочинку студентів в НДГ та занять спортом. Недостатньо 

проводиться в НДГ і дослідницька співпраця з вивчення особливостей вирощування 

комерційних культур для максимальної реалізації їх генетичного потенціалу на великих 

площах. 

В кошторисах НДГ не передбачені бюджетні капіталовкладення на докорінне 

покращення баз практичної підготовки. Мало уваги приділяється реалізації питань 



первинної обробки та поглибленої переробки продукції рослинництва і  особливо 

тваринництва. Недостатньо ведеться пошук джерел фінансування, кредитування, 

залучення коштів грантів у діяльність НДГ. Господарства не мають рахунків у банках і 

фінансуються через казначейство, а  це не дозволяє їм користуватися жодними пільгами і 

державною підтримкою сільськогосподарського виробництва, що значно обмежує їх 

можливість інвестувати кошти у новітні технології для покращення показників 

виробничої діяльності і баз практичної підготовки студентів.  

Зважаючи на необхідність посилення педагогічної, наукової та практичної 

підготовки студентства в діяльності НДГ Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Доповідь начальника відділу організаційної діяльності НДГ та навчально-

виробничої практики, д. с.-г. н., професора Туринського Василя Михайловича «Про 

розвиток навчально-дослідних господарств Університету та посилення педагогічної, 

наукової та практичної підготовки студентства в їх діяльності» узяти до відома. 

2. Відзначити стабільну динаміку зростання показників виробничо-фінансової 

діяльності  НДГ НУБіП України у 2014-2017 рр. 

3. Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку 

Ткачуку В.А., відділу організаційної діяльності НДГ та навчально-виробничої практики 

(Туринський В.М.) разом з навчальною (Зазимко О.В.) та науково-дослідною 

(Отченашко В.В.) частинами та відповідними кафедрами факультетів тваринництва та 

водних біоресурсів (Кондратюк В.М.), ветеринарної медицини (Цвіліховський М.І.), 

харчових технологій та управління якістю продукції АПК (Баль-Прилипко Л.В.), 

конструювання та дизайну (Ружило З.В.) та механіко-технологічному факультету 

(Михайлович Я.М.), агробіологічного факультету (Забалуєв В.О.), факультету захисту 

рослин, біотехнологій та екології (Доля М.М.)  розробити стратегію НУБіП України 

щодо докорінного оновлення баз практичної підготовки студентів ОС «Бакалавр» і 

«Магістр» та проведення наукових досліджень студентами НУБіП України у 

відповідності з можливостями НДГ та графіками виконання основних технологічних 

операцій в рослинництві та тваринництві НДГ. 

4. Створити на базі Великоснітинського НДГ сучасний навчально-науковий центр з 

підготовки студентів НУБіП і підвищення кваліфікації спеціалістів України, 

практикуючих лікарів ветеринарної медицини та технологів з виробництва та переробки 

продукції тваринництва (Відповідальні: Ткачук В.А., Журавель М.П., завідувачі кафедр).  

5.  Підтримати ініціативу декана економічного факультету Діброви А.Д. 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. 

6. Завершити формування блоку потужної виробничо-технологічної інфраструктури 

в сфері біотехнологій із залученням обладнання з виробництва комплексних мікробних 

препаратів (поліфункціонального препарату Екстракон), для створення навчально-

науково-виробничої лабораторії у ВП НУБіП України «Великоснітинське НДГ 

ім. О.В.Музиченка» до 25.05.2018 р. (Відповідальні: Журавель М.П., Патика М.В.). 

7.  Створити сучасний зразковий деревообробний підрозділ з використанням 

інноваційних наукових та промислових розробок в ВП НУБіП України «Боярська ЛДС» 

(Відповідальний: директор Карпук А.І.). 

8.  З метою підвищення якості та безпечності  продукції рослинництва, що 

виробляється в навчально-дослідних господарствах НУБіП України, в тому числі кормів, 

регулярно протягом 2018 року проводити оцінку фітосанітарного стану посівів та 

кінцевої продукції (Відповідальні: директори НДГ, головні агрономи). 



9. Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку 

Ткачуку В.А., деканам економічного факультету та аграрного менеджменту,  навчально-

дослідним господарствам оптимізувати структуру управління, кількість працівників, 

розробити і запровадити стимулюючу систему оплати праці (Відповідальні: Ткачук В.А., 

Діброва А.Д., Остапчук А.Д., Журавель М.П., ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 

станція», Білуха Г.М., Карпук А.І., Альохін В.І., Лукач B.C., Глова В.С.). 

10. Посилити роль ННВП «Дослідне поле» як наукової бази підготовки 

студентів, аспірантів, пошукачів, наукових кадрів із залученням новітньої техніки, 

передових технологій, сортів, суттєво збільшити кількість та якість наукових продуктів 

(наукові статті, дипломні та аспірантські роботи, проекти), розроблених на основі 

досліджень, проведених в «Агрономічній дослідній станції». Завершити у 2018 році 

перехід навчально-науково-виробничого підрозділу «Дослідне поле» ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція» на самоокупність та самофінансування з коштів, 

отриманих від реалізації вирощеної продукції (Відповідальні: директор, головний 

економіст, декани агробіологічного факультету Забалуєв В.О. та факультету захисту 

рослин, біотехнологій та екології Доля М.М., завідувачі кафедр). 

11. Підвищити інформативність та якість практичної підготовки студентів в 

НДГ. Рекомендувати керівникам практик знайомити студентів з виробничими процесами 

в НДГ шляхом безпосередньої участі у їх виконанні виробничих завдань та тимчасово 

оформляти на роботу на вакантні посади спеціалістів НДГ. Стимулювати інтерес до 

участі студентів у виробничих процесах шляхом створення тимчасових (на період 

практики) об’єднань, груп для вирішення виробничих завдань з відповідною оплатою та 

іншими  стимулами. Юридичному відділу НУБіП України (Бова А.П.) розробити 

відповідний правовий механізм цієї діяльності в межах діючого законодавства України. 

Зобов’язати деканати (Забалуєв В.О., Доля М.М.) забезпечити участь студентів у 

підготовці та проведенні Днів поля в ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна станція» 

за участю вітчизняних та іноземних фірм.  

12. Забезпечити студентам, аспірантам, науковцям гідні умови проживання та 

харчування під час проходження практик та виконання наукових експериментів 

(Відповідальні: Журавель М.П., директор ВП НУБіП України «Агрономічна дослідна 

станція», Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач B.C., Карпук А.І.). 

13. Директорам ВП НУБіП України (Журавель М.П., ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція», Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач B.C.) забезпечити у 

2018 році виробництво овочів для харчування студентів та співробітників НУБіП 

України. Деканам факультетів економічного (Діброва А.Д.), агробіологічного 

(Забалуєв В.О.) та факультету захисту рослин, біотехнологій та екології (Доля М.М.) 

сформувати студентські загони для співпраці з НДГ з вирощування овочевих, фруктових 

та ягідних культур на взаємовигідній основі. Максимально підтримати ініціативу у цьому 

напрямку співробітників НУБіП України, студентів усіх спеціальностей та всіх 

зацікавлених осіб.  

14. Дати згоду на залучення інвесторів  у рослинництві та тваринництві ВП НУБіП 

України у 2018 році для вирощування високорентабельних культур та запровадження 

новітніх технологічних рішень з виробництва продукції та переробки продукції на 

взаємовигідних умовах (Відповідальні: Журавель М.П., директор ВП НУБіП України 

«Агрономічна дослідна станція», Білуха Г.М., Альохін В.І., Лукач B.C., Глова В.С.). 

15. Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та 

розвитку Ткачуку В.А., планово-фінансовому відділу НУБіП (начальник відділу 

Бронін О.В.) та директорам ВП НУБіП України (Журавель М.П., Білуха Г.М., 

Альохін В.І., Лукач B.C., Глова В.С.) розширити правову базу ВП НДГ НУБіП України 

щодо можливості залучення коштів державного бюджету, грантів та кредитів для 



формування сучасних баз навчальної, практичної та наукової складової їх діяльності 

(Відповідальні: Ткачук В.А., Журавель М.П., завідувачі кафедр).   

16. Рішення Вченої ради Університету довести до відома трудовим колективам 

НДГ НУБіП України та вченим радам відповідних факультетів. 

17. Контроль за виконання рішення Вченої ради Університету покласти на 

першого проректора Ібатулліна І.І. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


