
Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України 

від 28 грудня 2016 року (протокол № 6) щодо звіту директора ННІ післядипломної освіти, 

к.е.н., професора Кулаєць Марії Михайлівни про роботу науково-педагогічного колективу 

ННІ післядипломної освіти з підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки 

фахівців з наданням другої вищої освіти. 
 

Заслухавши та обговоривши звіт директора ННІ післядипломної освіти «Про роботу 

науково-педагогічного колективу ННІ післядипломної освіти з підвищення кваліфікації, 

підготовки та перепідготовки фахівців з наданням другої вищої освіти», Вчена рада Університету 

відзначає, що інститут в цілому реалізує мету і цілі, визначені у Програмі розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива-2020», організовує роботу згідно положень Закону України «Про вищу 

освіту», рішень Вченої ради університету та інституту. 

І. Навчальна та методична робота спрямовані на покращення якості навчального процесу 

з підвищення кваліфікації керівників, спеціалістів агропромислового виробництва, державних 

службовців V-IX категорій, педагогічних і науково-педагогічних працівників аграрних ВНЗ I-IV 

рівнів акредитації; підготовку дорадників та експертів-дорадників, бакалаврів зі спеціальності 

«Туризм», магістрів – зі спеціальності «Публічне управління та адміністрування», «Менеджмент» 

(освітні програмами «Управління інноваційною діяльністю», «Дорадництво»); перепідготовку та 

підготовку фахівців з наданням другої вищої освіти ОКР «Спеціаліст» зі спеціальностей 

«Економіка підприємства», «Облік і аудит», «Право», «Лісове господарство», «Садово-паркове 

господарство», «Геодезія та землеустрій», ОС «Бакалавр»- зі спеціальностей «Агрономія», 

«Економіка підприємства», «Право». 

В інституті впродовж 2016 року пройшли підвищення кваліфікації 4620 осіб (у 2015 році - 

4534 особи, у 2014 році 4476 осіб), з них за рахунок держзамовлення – 4250 щорічно, що дало 

змогу у повному обсязі виконати план-графік. Підготовлено і випущено фахівців - 245 осіб, в тому 

числі магістрів - 68, спеціалістів - 151 і бакалаврів - 26. У складних умовах нинішньої вступної 

компанії на навчання прийнято – 280 осіб, в тому числі магістрів - 70, спеціалістів - 136 і 

бакалаврів - 74 за тринадцятьма спеціальностями, спеціалізаціями і програмами. На контрактну 

форму навчання зараховано 270 осіб, що становить 96,4 %,від загальної кількості вступників. 

Обсяг залучених спецкоштів від інноваційної діяльності становить 7,9 мільйонів гривень, що 

складає 1,7 гривні на одну гривню бюджетного фінансування. 

Станом на 1 грудня 2016 року в інституті функціонує три кафедри: менеджменту 

інноваційної діяльності, публічного управління та адміністрування, аграрного консалтингу та 

сервісу. Також до навчального процесу долучаються науково-педагогічні працівники 84 кафедр 

університету. Станом на грудень 2016 року в навчальному процесі інституту задіяні 184 науково-

педагогічних працівники, у тому числі 60 докторів і 124 кандидати наук, з них - 4 доктори і 19 

кандидатів наук кафедр інституту.  

Директоратом здійснено системні кроки щодо підвищення міжнародної складової якості 

навчального процесу. А саме: виїзні заняття слухачів курсів підвищення кваліфікації, студентів 

магістерських програм на інноваційні підприємства, залучення до навчального процесу відомих 

вчених із Голландії, Польщі. Розпочато підготовку випускників магістерських програм у Польщі з 

метою одержання подвійних дипломів, стажування магістрів зі спеціальності «Дорадництво» у 

Краківському аграрному університеті.  

У звітному році проведено акредитацію п’яти спеціальностей: «Економіка підприємства», 

«Облік і аудит», «Лісове господарство», «Садово-паркове господарство», «Землеустрій та 

кадастр» за програмами перепідготовки, магістерської програми «Дорадництво».  

Інститут активно співпрацює з роботодавцями, місцевими радами, Міністерством аграрної 

політики та продовольства України. 

Нині в інституті ведеться активна робота з радою роботодавців, створено чотири 

навчально-виробничих центри на базі ТОВ «Богуслав Агро», ТДВ «Терезіне», фермерське 



господарство «Тетяна-2011», ВАТ «Яготинський маслозавод», що дасть змогу покращити 

практичну підготовку студентів та слухачів курсів підвищення кваліфікації.  

ІІ. Науково-інноваційна діяльність 

Науковці ННІ післядипломної освіти у 2016 році виконували науково-дослідну роботу з 

держбюджетним фінансуванням в розмірі 101, 0 тис. гривень. Ініціативна тематика представлена 

трьома науковими роботами. Науковці інституту у 2016 році підготували 3 монографії, 

опубліковано 43 статті у виданнях, що входять у наукометричні  бази даних. 

Впродовж 2015-2016 років було підготовлено дві пропозиції (заявки) для участі у 

конкурсах Рамкової Програми «Горизонт-2020» спільно з Вроцлавським природничим 

університетом, Дрезденським університетом прикладних наук, Центром органічного землеробства 

(Німеччина), Центром сільськогосподарського дорадництва в Кракові (Польща). Проведено три 

навчально-методичних семінари з питань участі науково-педагогічних працівників ВНЗ України в 

конкурсах Рамкової Програми ЄС «Горизонт-2020». 

У відповідності з новим переліком наукових спеціальностей кафедрою публічного 

управління та адміністрування проведено роботу з ліцензування підготовки докторів філософії 

галузі знань «Публічне управління та адміністрування».  

Протягом 2016 року в інституті проведено:  3 міжнародних і  всеукраїнських науково-

практичних конференцій, 2 круглих столи за участю провідних експертів з питань дорадництва, 

впровадження інноваційних технологій, тощо. 

Активізовано участь студентів у конкурсах наукових робіт. За підсумками проведення 

другого туру Всеукраїнського конкурсу наукових робіт за напрямом «Інноваційний менеджмент» 

студентка інституту Виборна Альона зайняла третє місце. 

В інституту функціонує три наукових гуртки, у яких дослідницькою діяльністю займаються 

48 студентів. 

ІІІ. Міжнародна діяльність 

В частині збільшення кількості англомовних програм навчання було ініційовано, 

організовано і проведено міжнародну літню школу «Досягнення сучасних природничих наук для 

забезпечення сталого розвитку суспільства». З метою активізації міжнародної діяльності з 

визнання та видачі подвійних дипломів організовано українсько-польський науково-методичний 

виїзний семінар «Подвійні українсько-польські дипломи за технологічними спеціальностями» 

спільно з Вроцлавським природничим університетом. Підписано угоду з вищою школою 

управління у місті Домброве Гурська (Польща) про підготовку фахівців ОС «Магістр» програми 

«Управління інноваційною діяльністю» за подвійними дипломами. 

В інституті регулярно проводяться інтенсивні курси англійської мови за 240-годинною 

програмою. Залучались іноземні експерти з різних галузей наук для забезпечення наукової 

компетенції науково-педагогічних працівників університету та участі у міжнародних 

конференціях. 

IV. Виховна робота в інституті спрямована на виховання студентів у кращих традиціях 

національної та світової культури. В ННІ діє інститут наставників. Наставниками груп 

організовуються місцеві та виїзні екскурсії. Студенти мають можливість займатися у гуртках, 

клубах за інтересами, що функціонують у гуртожитку №9 для приїжджих.  

V. Матеріально-технічна база та соціально-побутові умови студентів та слухачів 

Слухачі курсів підвищення кваліфікації і студенти проживають у гуртожитку №9 для 

приїжджих. В розпорядженні інституту 128 ліжко-місць.  

В 2016 році від надання побутових послуг на спецрахунок надійшло понад 1,9 мільйонів 

гривень. Для послуг проживаючих облаштовано три душових, 16 кухонних кімнат, встановлено 16 

пральних машин. 

Впродовж року виконано ремонтних робіт на суму 358 тисяч гривень. В навчальному 

корпусі №10, де зосереджені основні аудиторії для проведення занять для студентів і слухачів 

інституту, функціонує їдальня на 80 посадочних місць, бібліотека на 100 посадочних місць. 

 

У той же час, Вчена рада звертає увагу на те, що в роботі колективу ННІ післядипломної 

освіти є значні резерви, а також мають місце проблеми, що пов’язані з:  

- покращенням якості навчального процесу; 



- підвищенням вимогливості до окремих викладачів, завідувачів кафедр, недопущенням 

порушень дисципліни; 

- недостатньою кількістю наповнених електронних навчальних курсів на платформі Moodle, 

у тому числі атестованих; 

- укомплектуванням складу кафедр науково-педагогічними працівниками, які сприятимуть 

підвищенню якості підготовки фахівців на бакалаврських та магістерських програмах; 

- проходженням стажування НПП у провідних консалтингових компаніях, інноваційних 

структурах та органах державної влади і місцевого самоврядування;  

-забезпеченням участі кафедр у науково-дослідній роботі, виконанням госпрозрахункових 

тематик; 

- незначною кількістю публікацій у виданнях, що входять до наукометричних баз даних, 

низьким рівнем індекса Гірша у НПП; 

- вдосконаленням профорієнтаційної роботи; 

- нарощуванням контингенту слухачів на підвищенні кваліфікації, особливо контрактної 

форми навчання; 

- зміцненням матеріально-технічної бази, оснащенням навчальних аудиторій відповідним 

обладнанням, розширенням площ навчальних лабораторій.  

 

УХВАЛИЛИ:  

1. Звіт директора навчально-наукового інституту післядипломної освіти Кулаєць Марії 

Михайлівни «Про роботу науково-педагогічного колективу ННІ післядипломної освіти з 

підвищення кваліфікації, підготовки та перепідготовки фахівців з наданням другої вищої освіти» 

узяти до відома. 

2.  Затвердити план-графік підвищення кваліфікації керівних працівників, фахівців 

агропромислового комплексу України, науково-педагогічних та педагогічних працівників 

аграрних вищих навчальних закладів освіти в Навчально-науковому інституті післядипломної 

освіти  Національного університету біоресурсів і природокористування України у 2017 році. 

3. З метою підвищення якості навчально-методичної роботи у відповідності до 

Програми розвитку університету «Голосіївська ініціатива -2020»:  

- забезпечити безумовне виконання державного замовлення з підвищення кваліфікації 

керівників, спеціалістів агропромислового виробництва, державних службовців V-IX категорій, 

педагогічних та науково-педагогічних працівників аграрних  ВНЗ I-IV рівнів акредитації, 

підготовки бакалаврів зі спеціальності «Туризм», магістрів за програмами «Управління 

інноваційною діяльністю», «Дорадництво»;  

- у співпраці з радою роботодавців інституту та за її сприяння заключити нові угоди на 

проходження практичної підготовки студентів і слухачів курсів підвищення кваліфікації;  

- розмістити усі навчально-методичні комплекси вивчення дисциплін магістерських 

програм на електронному порталі  НУБіП України;  

- завершити реорганізацію структури інституту у відповідності з вимогами Закону України 

«Про вищу освіту» та рішеннями ректорату і Вченої ради університету;  

- продовжити забезпечення навчальних дисциплін сучасною навчально-методичною 

літературою, посилити вимоги до змісту підручників та навчальних посібників, що видаються за 

рекомендацією Вченої ради університету;  

- посилити вимоги до якості підготовки випускних робіт, запровадити з 2016-2017 н. р. їх 

перевірку на наявність  запозичень через впровадження системи «Антиплагіат». Розміщувати 

бакалаврські і магістерські роботи в інституційному репозиторії; 

- систематично проводити контроль знань студентів;  

- оновити форми і методи профорієнтаційної роботи, що забезпечить збільшення 

контингенту слухачів, студентів на програмах здобуття другої вищої освіти. 

4. Науково-інноваційну діяльність інституту спрямувати на:  

- залучення до аспірантури талановитої молоді;  

- проведення науково-практичних конференцій, круглих столів за участю науково-

педагогічних працівників, студентів з питань інноваційного розвитку агропромислового 

комплексу; 



- залучення коштів до спеціального фонду за рахунок виконання досліджень та надання 

наукових послуг;  

- активізацію публікацій наукових статей у провідних журналах, що входять до 

міжнародних науко-метричних баз даних Scopus та Web of Science. 

5. З метою інтегрування в європейський освітянський простір:  
- продовжити роботу щодо інтенсифікації міжнародної діяльності навчально-

консультаційного підрозділу професійного розвитку кадрів в структурі ННІ післядипломної 

освіти; 

- поновити роботу щодо участі науково-педагогічних працівників, студентів у стажуваннях 

в закордонних ВНЗ; 

- організувати проведення міжнародної літньої школи спільно з Варшавським 

університетом наук про життя і Вроцлавським природничим університетом; 

- провести виїзний українсько-польський семінар «Досвід природничих університетів 

Польщі в розвитку інтенсивних компетенцій студентів і НПП»; 

- запровадити постійно діючі інтенсивні курси вивчення іноземних мов для наукових-

педагогічних працівників різних рівнів володіння іноземною мовою; 

- налагодити постійні зв'язки з університетами країн ЄС, США із метою запрошення 

вчених, викладачів та студентів до виконання спільних навчальних проектів, сприяти у підтримці 

та реалізації навчальних програм із видачою подвійних дипломів про освіту. 

6. Для покращення виховної роботи в інституті: 

- наставникам академічних груп та НПП інституту виховну роботу проводити у руслі 

завдань Концепції виховної роботи в НУБіП України; 

- надавати всебічну допомогу студентському самоврядуванню в інституті, гуртожитку. 

7. Фінансово-економічну діяльність інституту спрямувати на: 

- збільшення надходження позабюджетних коштів за рахунок проведення курсів 

підвищення кваліфікації на комерційній основі з використанням on-line освіти, дистанційного 

навчання; 

- збільшення не менше ніж удвічі чисельності студентів на програмах здобуття другої 

вищої освіти за кошти фізичних і юридичних осіб. 

8. У зв’язку із зміною місця розташування адміністрації університету забезпечити належні 

умови для роботи науково-педагогічних працівників інституту. 

9. Адміністративно-господарську діяльність мобілізувати на проведення капітальних та 

поточних ремонтних робіт і перехід на енергозберігаючі технології в навчальному корпусі №10 та 

гуртожитку №9 для приїжджих. Провести капітальний ремонт лекційної аудиторії 232, поточний 

ремонт – 229 і 230 аудиторій. 

10. Рішення Вченої ради університету обговорити на засіданні вченої ради інституту, 

підготувати план його реалізації та надати до ректорату для контролю.  

11. Контроль за виконанням рішення Вченої ради університету покласти на проректора з 

навчальної і виховної роботи Квашу С.М. 

 

Голова Вченої ради       С. Ніколаєнко 

Учений секретар       О. Барановська 


