
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування 

України від 24 травня 2017 року (протокол № 11) щодо звіту проректора з науково-

педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку, к.е.н., доцента 

Ткачука Вадима Анатолійовича про міжнародну діяльність університету в рамках 

реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива - 2020»   

в 2016-2017 навчальному році 
 

Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи, 

міжнародної діяльності та розвитку Ткачука В.А. «Про міжнародну діяльність 

університету в рамках реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська 

ініціатива – 2020», Вчена рада університету постановляє: 

1. Визнати роботу в напрямку розвитку міжнародної діяльності та реалізації 

плану заходів програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива-2020» 

задовільною. 

2. Підвищити активність НПП у підготовці проектних пропозицій та 

забезпечити подання не менше 5 заявок від факультету, ННІ до грантових організацій та 

наукових фондів для участі в міжнародних програмах та грантах (відповідальні – 

Бондаренко С.І., декани факультетів, директори ННІ, керівники міжнародних програм на 

факультетах, ННІ). 

3. Запровадити програми підготовки бакалаврів та магістрів англійською мовою. 

(відповідальні – декани факультетів, директори ННІ, керівники міжнародних програм на 

факультетах, ННІ). 

4. Розвивати подальшу співпрацю НУБіП України за програмами ERASMUS +, 

MEVLANA та інші програми, в напрямку студентської та викладацької мобільності, 

підготовки та функціонування спільних магістерських програм з пріоритетних 

спеціальностей (відповідальні – Ткачук В.А., ННЦ міжнародної діяльності, директори НДІ, 

НПП факультетів). 

5. Здійснювати інформаційний та організаційний супровід участі студентів та 

НПП у міжнародних освітніх програмах (відповідальний – ННЦ міжнародної діяльності, 

відповідальні за міжнародну діяльність на факультетах). 

6. Активізувати роботу щодо популяризації навчання іноземців в Університеті, 

через публікацію рекламних матеріалів у друкованих виданнях та електронних 

(відповідальні – ННЦ міжнародної діяльності, директори НДІ, НПП факультетів). 

7. Підготувати місця для проживання іноземних студентів у  гуртожитку 

відповідно до заявки ННЦ міжнародної діяльності (відповідальний – проректор з 

навчально-науково-виробничих питань і адміністративно-господарської діяльності). 

8. Продовжити організаційну роботу з МОН, МЗС України, представництвами 

інших держав в Україні, партнерськими вузами тощо з питань розширення кількості 

навчальних програм з видачею подвійних дипломів (відповідальні – ННЦ міжнародної 

діяльності, декани факультетів). 

9. Залучити іноземних експертів з різних галузей знань з питань акредитації 

навчальних програм, навчально- методичних матеріалів тощо. 

10. Продовжити роботу над удосконаленням методичної бази міжнародного 

співробітництва (відповідальні – ННЦ міжнародної діяльності, керівники міжнародних 

програм на факультетах, ННІ). 



11.  Розробити план заходів щодо підвищення кваліфікації науково-педагогічних 

працівників для викладання дисциплін іноземною мовою (гуманітарно-педагогічний 

факультет, декани факультетів, директори ННІ). 

12. Організувати інформаційне забезпечення та супровід впровадження 

інтенсивних технологій вивчення іноземних мов (гуманітарно-педагогічний факультет, 

ННЦ міжнародної діяльності). 

13. Організувати роботу курсів факультативного вивчення польської, китайської 

та ін. мов на кафедрах (відповідальні - ННЦ міжнародної діяльності, гуманітарно-

педагогічний факультет). 

14. Організувати і провести літні і зимові школи з видачею учасникам 

відповідних сертифікатів (відповідальні - декани факультетів/директори ННІ, ННЦ 

міжнародної діяльності). 

15. Активізувати роботу щодо участі науковців Університету в міжнародних 

наукових програмах(проектах) з метою використання результатів спільної діяльності на 

внутрішньому й міжнародному ринках наукоємної продукції(відповідальні - декани 

факультетів (директори ННІ), всі науково-педагогічні працівники). 

16. Контроль за виконанням цього рішення покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку Ткачука В.А. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


