
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 27 грудня 2017 року (протокол № 5) щодо звіту проректора з навчальної і виховної 

роботи, д.е.н., проф., академіка НААН України Квашу Сергія Миколайовича  
про заходи з підвищення якості підготовки магістрів в університеті. 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з навчальної і виховної роботи НУБіП 

України С. Кваші  з підготовки магістрів за 2016-2017 н.р., вчена рада відзначає, наступне. 

Підготовка магістрів є першочерговим завданням, що постає перед  освітою та наукою в 

Україні, результатом якої є випуск висококваліфікованих конкурентоспроможних фахівців для 

українського та міжнародного ринку праці. Це завдання є стратегічним у формуванні державної 

освітньої політики і відображено в низці нормативно-правових актів, серед яких важливе місце 

займає Закон України «Про вищу освіту». В НУБіП України підготовка магістрів проводиться 

майже двадцять років і нині вона охоплює 34 спеціальності та 52 освітні програми. Основні 

кількісні та якісні результати роботи у нинішньому році  представлено нижче. 

1. За результатами вступної кампанії 2017 року, підготовки і випуску магістрів у 

поточному році в університеті: 

– за даними статистичного звіту станом на 01.10.2017 р. контингент студентів 

магістратури склав 4775 осіб, у т.ч. денної форми навчання – 3021 студент, з них 2469 осіб за 

державним замовленням, 552 особи за умов договору та заочної форми навчання – 1754 особи, з 

них 562 особи за державним – замовленням, 1192 особи  за умов договору; 

– зараховано на навчання для здобуття освітнього ступеня «Магістр» до базового закладу 

– 2429 осіб, у т.ч. 1562 особи за денною формою навчання, з них 1277 осіб за державним 

замовленням, 285 осіб за умов договору та 867 осіб за заочною формою навчання, з них 209 осіб 

за державним замовленням та 658 осіб за умов договору;  

– в 2017 році випущено 1448 осіб денної форми навчання, в тому числі 1190 осіб за 

державним замовленням, 258 осіб за умов договору (290 осіб отримали дипломи з відзнакою); 

762 особи заочної форми навчання, в тому числі 254 особи за державним замовленням, 508 осіб 

за умов договору (55 осіб отримали дипломи з відзнакою). 

2. Успішно проведено у 2017 році: 

– ліцензування вперше підготовки магістрів за спеціальностями 121 “Інженерія 

програмного забезпечення” (25 осіб), 123 “Комп'ютерна інженерія” (25 осіб), 187 Деревообробні 

та меблеві технології (80 осіб);  

– збільшення ліцензованих обсягів підготовки магістрів за спеціальностями 211 

“Ветеринарна 

медицина” (до 350 осіб); 035 Філологія (до 100 осіб); 076 Підприємництво, торгівля та 

біржова діяльність (до 75 осіб); Автоматизація та комп’ютерно-інтегровані технології (до 65 

осіб);  

3. Трансформується зміст підготовки магістрів з урахуванням досвіду кращих 

університетів світу: 

 з 2016-2017 н.р. впроваджується новий розподіл навчального навантаження 

студентів магістратури з метою максимального наближення навчання до майбутнього робочого 

місця, що відповідає базовому принципу компетентнісного підходу до сучасної освіти. Згідно 

такого розподілу аудиторне тижневе навантаження складатиме 24 год. з теоретичним навчанням 

протягом двох семестрів тривалістю по 15 тижнів, окремий (як правило, 3-й) семестр – науково-

виробнича практика та написання магістерської роботи; 

 продовжується практика проведення загальноуніверситетської конференції для 

студентів магістратури 2-го року навчання з метою представлення результатів своїх досліджень 

у рамках підготовки магістерської роботи у форматі постерних презентацій; 

 продовжується формування й затвердження тематики магістерських робіт у розрізі 

базового, інноваційного та неординарного спрямування досліджень;  



 продовжується досвід підготовки бюлетенів авторефератів відповідних 

спеціалізацій освітньо-наукової програми підготовки магістрів, пов’язаних з науковими 

тематиками кафедр відповідних факультетів/ННІ, за результатами написання магістерських 

робіт; 

 реалізується практика впровадження в навчальний процес викладання дисциплін 

англійською мовою для 16 освітніх програм − ветеринарна медицина, менеджмент, менеджмент 

ЗЕД, агрономія, захист і карантин рослин, екологія, біотехнологія та біоінженерія, фінанси і 

кредит, облік і оподаткування, філологія (переклад включно), геодезія та землеустрій, 

економічна кібернетика,  економіка підприємства, соціальна робота, право, галузеве 

машинобудування; 

 продовжується видача сертифікатів і додатків до них випускникам, які навчалися в 

групах із вивченням окремих дисциплін англійською мовою; в 2017 році випускникам видано 

231 сертифікат;  

 університетський репозиторій продовжує наповнюватися магістерськими роботами 

студентів; 

 проводиться постійна робота щодо оновлення бази провідних роботодавців-

стратегічних партнерів університету;  

 покращилась результативність участі студентів університету у Всеукраїнських 

студентських олімпіадах – 48 студентів базового закладу стали переможцями олімпіади 2016-

2017 н.р., із них - 9 перших місць, 5 – других місць і 16 – третіх. У поточному 2016-2017н.р. 

також збільшилась кількість призерів конкурсів студентських наукових робіт: із 20 учасників: 6 - 

перших місць, 5 – других, 5 –третіх. 

 

У той же час вчена рада університету звертає увагу на те, що ще недостатньо 

якісно ведеться профорієнтаційна робота випускових кафедр з магістерської підготовки, 

зустрічаються випадки порушення організації навчального процесу окремими викладачами. 

Зазначене призводить до того, що: 

– упродовж 2016-2017 н.р. було відраховано 28 осіб із числа студентів магістратури, серед 

яких 20 –за державним замовленням та 8 – за умов договору, в основному через невиконання 

навчального плану та неявку на захист магістерських робіт; 

– виконання частини магістерських робіт не пов’язується з тематикою попередніх 

бакалаврських, вирішенням важливих господарських проблем діяльності суб’єктів аграрного 

підприємництва, містить не значну кількість розрахунків  власних аналітичних досліджень; в 

магістерських роботах відсутня послідовність дослідження, починаючи із 2 курсу при підготовці  

курсових робіт (проектів),  

– було виявлено розбіжності в процедурі перевірки магістерських робіт на предмет 

виявлення плагіату, що пояснюється різними підходами до використання запровадженої у 2016 

році програми Unplag; 

– частина тем магістерських робіт продовжує бути не просто консервативною, а науково 

застарілою, що не відповідає викликам сучасної науки. 

 

Зважаючи на зазначене та з метою покращання організації навчального процесу в 

університеті, Вчена рада університету УХВАЛИЛА: 

1. Інформацію проректора з навчальної і виховної роботи НУБіП України «Про 

заходи з підвищення якості підготовки магістрів в університеті» прийняти до відома. 

2. Службам проректора, деканам факультетів, директорам ННІ, випусковим кафедрам 

забезпечити досягнення цілей, спрямованих на підвищення якості підготовки магістрів в 

університеті, а саме: 

 забезпечити підвищення якості надання освітніх послуг на всіх освітніх ступенях, 

зокрема ОС «Магістр» та за всіма формами навчання в базовому закладі університету (м. Київ) 

та його відокремлених структурних підрозділах; 

 забезпечити повну реалізацію вимог до організації підготовки й захисту 

магістерських робіт з внесеними доповненнями та змінами щодо затвердження методики 



дослідження, проведення захисту теоретичної складової магістерської роботи, постерних 

презентацій, попереднього захисту на кафедрах; 

 забезпечити акредитацію освітніх програм згідно чинного законодавства України в 

2018 році; 

 забезпечити  комплексність  у  виконанні  магістерських  робіт, а саме, послідовність 

дослідження певного об’єкту у розрізі розрахункової та теоретичної складової, починаючи із 

виконання курсових робіт (проектів) на молодших курсах навчання і випускних бакалаврських 

робіт; 

 обов’язково розглядати тематику випускних бакалаврських та магістерських робіт на 

навчально-методичних радах  факультетів/ННІ;   

 продовжити наповнення архівної бази магістерськими роботами для перевірки їх на 

плагіат за єдиною методикою, затвердженою положенням «Про порядок перевірки наукових, 

навчально-методичних, дисертаційних, магістерських, бакалаврських та інших робіт на 

наявність плагіату в НУБіП України»; 

 забезпечити систематичне проведення ректорського, директорського та деканського 

контролю знань студентів магістратури та їх анкетування; 

  забезпечити проведення ЗНО знань студентів бакалаврату для  вступу до 

магістратури; 

 збільшити кількість спеціальностей підготовки фахівців ОС «Магістр» з викладанням 

дисциплін англійською мовою. 

 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 
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