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Міністерство освіти і науки України 

Національний університет біоресурсів і природокористування України 

 

РІШЕННЯ 

Вченої ради Національного університету біоресурсів і 

природокористування України від 31 березня 2021 року (протокол № 8) щодо 

доповіді в.о. директора ВСП «Немішаївський фаховий коледж» НУБіП України 

Альохіна Володимира Ілліча про виконання рішення Вченої ради Університету 

від 26 жовтня 2016 р. щодо стану навчально-виховної роботи та перспективи 

розвитку колективом ВСП «Немішаївський фаховий коледж» НУБіП України. 

 
Заслухавши та обговоривши доповідь в. о. директора коледжу Альохіна В.І. 

«Про виконання рішення Вченої ради НУБіП України від 26 жовтня 2016 р. щодо 

стану навчально-виховної роботи та перспективи розвитку ВСП «Немішаївський 

фаховий коледж НУБіП України»» (далі – Коледж), Вчена рада відзначила, що 

поставлені завдання та заплановані заходи з їх вирішення протягом 2016-2020 років 

були в основному реалізовані.  

На виконання рішення Вченої ради Університету в Коледжі здійснено низку 

заходів з поліпшення всіх видів діяльності та ліквідації недоліків у роботі колективу. 

За останні 5 років в контексті реалізації заходів до програми «Голосіївська 

ініціатива-2020» проведена популяризація закладу освіти та профорієнтаційна робота 

із широким залученням медіаресурсів, внаслідок чого зріс рейтинг Коледжу та 

контингент студентів. Станом на 01.01.2021 р. чисельність студентів скоротилася на 

1% порівняно з 2016 роком і склала 1654 особи, у тому числі  денна форма 

навчання – 1366 осіб, заочна – 288 осіб. 

Коледж постійно співпрацює з Університетом щодо вступу випускників на 

навчання. За звітний період до базового закладу вступило на навчання 456 осіб 

(2016 р. – 122, 2017 р. – 86, 2018 р. – 98, 2019 р. – 84, 2020 р. – 86).  

Акредитовано 9 спеціальностей ОКР молодший спеціаліст, розширено 

провадження освітньої діяльності у сфері фахової передвищої освіти за 11 

спеціальностями; у 2019 році відкрито 2 нові спеціальності у сфері фахової 

передвищої освіти 181 Харчові технології; 231 Соціальна робота; ліцензовано 

23 робітничі спеціальності; створено та обладнано 10 нових лабораторій, 

ветеринарна клініка Wethaus, «Зооцентр», міні-ферма з вирощування харчового 

равлика.  

Зросла кількість викладачів з науковими ступенями. На даний час в коледжі 

працює 1 професор, 30 кандидатів наук, 71 викладач з вищою категорією, 26 – з 

педагогічними званнями; 17 осіб мають почесні звання. Навчаються в аспірантурі 5 

педагогічних працівників коледжу і 2 викладачі захистили кандидатську дисертацію 

за минулий рік. 

Студенти Коледжу є постійними учасниками обласних етапів Всеукраїнських 

студентських олімпіад і конкурсів (з 2016 по 2020 рік – 18 призових місць). Завдяки 

співпраці з міжнародними організаціями 273 студенти пройшли стажування за 

кордоном (Німеччина, Литва).  

У Коледжі на належному рівні ведеться методична, наукова, виховна та 

спортивно-масова робота, започаткована система перевірки дипломних робіт на 

плагіат за допомогою програми Unicheck. Оновлено матеріально-технічну базу: 

зроблено капітальні ремонти покрівель навчальних корпусів, будівлі їдальні-клубу, 



2 

стадіону, котельні; придбано с.-г. техніку, 2 легкові автомобілі для навчальних цілей 

RENAULT LOGAN; встановлено систему відеонагляду, сервер; придбано 

комп’ютерну техніку, що дало змогу поліпшити показник забезпечення студентів на 

1 комп’ютер у 2020 р. – 6 студентів, порівняно з 2016 р. – 22 студенти. Закуплено 

меблі та лабораторне обладнання, устаткування для цеху сироваріння, засоби для 

системи пожежогасіння. 

Розроблено комплекс організаційно-технічних заходів та ефективну систему 

енергозбереження, що дало змогу зекономити близько 720 тис. кВт електроенергії 

порівняно з 2015 роком. 

Водночас Вчена рада звернула увагу на необхідності: 

- удосконалення системи забезпечення якості освітнього процесу, підготовки 

студентів до участі в олімпіадах, конкурсах, складання ЗНО, ЄВІ;  

- продовження активної співпраці з роботодавцями та товаровиробниками 

щодо використання елементів дуальної освіти, передових технологій та інноваційних 

підходів у практичній підготовці майбутніх фахівців;  

- забезпечення подальшої співпраці з іноземними партнерами з метою 

забезпечення академічної мобільності студентів; 

-  залучення на постійну роботу молодих спеціалістів;  

- пошуку можливостей для будівництва житла працівникам коледжу; 

- оновлення матеріально-технічного забезпечення освітнього процесу; 

- підвищення рівня володіння іноземною мовою студентів і викладачів;  

- подальше впровадження сучасних технологій  енергозбереження.  

 

Зважаючи на зазначене, Вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Доповідь в. о. директора коледжу Альохіна В. І. «Про виконання рішення 

Вченої ради НУБіП України від 26 жовтня 2016 р. щодо стану навчально-виховної 

роботи та перспектив розвитку ВСП «Немішаївський фаховий коледж НУБіП 

України»» взяти до відома. 

2. Дирекції коледжу спільно з органами державної влади, НУБіП України, 

Радою роботодавців та Наглядовою радою здійснити кроки щодо поліпшення 

кадрового забезпечення закладу.  

3. З метою підвищення якості організації освітнього процесу: 

- провести ефективно акредитацію освітніх програм:  

ОПС фаховий молодший бакалавр:  

2022 рік – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка, 207 

Водні біоресурси та аквакультура, 208 Агроінженерія;  

2023 рік – 181 Харчові технології, 201 Агрономія, 204 Технологія виробництва 

і переробки продукції тваринництва, 211 Ветеринарна медицина, 231 Соціальна 

робота, 275 Транспортні технології;  

2025 рік - 051 Економіка, 072 Фінанси, банківська справа та страхування;  

ОС бакалавр:  

2025 рік – 141 Електроенергетика, електротехніка та електромеханіка,                         

208 Агроінженерія; 

- постійно удосконалювати систему забезпечення якості освітнього процесу; 

оновлювати методичне забезпечення; продовжувати проведення спільних науково-

методичних семінарів та круглих столів для обміну передовим педагогічним 

досвідом; забезпечити підготовку та результативну участь студентів в олімпіадах, 
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конкурсах, підготовки до ДПА у формі ЗНО, ЄВІ; забезпечити щосеместровий 

директорський контроль знань, анкетування студентів та викладачів; 

- створити навчальні лабораторії: «Харчова обробка м’ясних продуктів», 

«Якість тваринної продукції», «Методика та технології соціальної роботи», 

«Психологія соціальної роботи» та лабораторію для забезпечення робітничої 

професії «Майстер службової кінології»; оранжерею для забезпечення робітничої 

професії «Квітникар»; майданчик для дресирування службових собак; майданчик для 

практичного водіння. Оновити обладнання лабораторії «Механізація тваринництва» 

та «Електричне освітлення»; 

- активізувати роботу студентського самоврядування, студентських 

кооперативів;  

- розвивати співпрацю між НУБіП України, Коледжем та ДПТНЗ 

«Бородянський професійний аграрний ліцей» в рамках Меморандуму; 

- продовжити співпрацю з виробниками та бізнесом щодо організації 

практичного навчання в коледжі задля створення нових баз практик та місць 

працевлаштування, стажування викладачів; залучення потенційних роботодавців до 

розробки та узгодження освітніх програм; 

 - розширити співпрацю з закладами освіти інших країн щодо проведення 

наукових семінарів та конференцій, обміну досвідом; сприяти проходженню 

стажування, практик за кордоном студентами та викладачами коледжу; брати участь 

у міжнародних конференціях, які проводяться на базі університету; 

- популяризувати діяльність коледжу шляхом проведення заходів із залученням 

молоді Немішаївської ОТГ, інших територіальних громад та громадськості; активне 

використання соціальних мереж; проведення рекламної кампанії через обласні та 

районні засоби масової інформації; залучення до профорієнтаційної роботи студентів 

і випускників коледжу та роботодавців; збільшення кількості слухачів підготовчих 

курсів; розширення географії охоплення зустрічей з майбутніми абітурієнтами та їх 

батьками. 

4. Щорічно оновлювати матеріально-технічну базу та забезпечити лабораторії 

мультимедійною технікою, сучасними комп’ютерними програмами. Завершити 

облаштування прилеглої території, дообладнати літній вигульний майданчик для 

великої рогатої худоби. Створити нові робочі місця для проведення лабораторних та 

практичних робіт. Розширити комплекс заходів щодо енергозбереження. 

 5. З метою організації наукової діяльності у коледжі:  

- активізувати співпрацю з факультетами та ННІ Університету; 

- направляти викладачів на підвищення кваліфікації та стажування у провідні 

господарства України, за кордон, на навчання до аспірантури.  

 6. Рішення Вченої ради Університету від 26.10.2016 року зняти з контролю.  

 7. Контроль за виконанням рішення покласти на проректора з навчальної 

роботи.  
 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар         О. Барановська 


