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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 23 лютого 2022 року (протокол № 7) щодо звіту начальника відділу 

організаційної діяльності навчально-дослідних господарств, Боярської ЛДС та 

навчально-виробничої практики, кандидата с.-г. наук, доцента Грунтковського 

Миколи Сергійовича про підсумки наукової, виробничо-фінансової діяльності 

навчально-дослідних господарств НУБіП України за 2021 рік та шляхи підвищення 

якості практичної підготовки студентів. 

Заслухавши та обговоривши звіт начальника відділу організаційної діяльності НДГ, 

Боярської ЛДС та навчально-виробничої практики Грунтковського М.С. про підсумки 

наукової, виробничо-фінансової діяльності за 2021 рік та шляхи підвищення якості 

практичної підготовки студентів, вчена рада відзначила, що у 2021 зросла наукова 

активність, а також дещо поліпшились виробничо-фінансові показники. 

Пріоритетним напрямком розвитку цих підрозділів на 2021 рік було визначено 

наукоємність та інноваційність. Спеціалісти НДГ активно співпрацюють з науковцями та 

бізнесом щодо проведення наукових експериментів на базі НДГ. Всього у минулому році 

проведено біля 30 спільних наукових та інноваційних досліджень, в тому числі 5 за рахунок 

державного фінансування, решта – ініціативні тематики. У звітному році Агрономічна 

дослідна станція почала працювати за новою програмою державного фінансування 2201040 

«Наукова і науково-технічна діяльність закладів вищої освіти та наукових установ», що 

передбачає активну участь НДГ у виконанні наукових тематик та залученні коштів до 

спеціального фонду. 

У 2021 році дослідними господарствами для поліпшення технічного та технологічного 

оснащення матеріальної бази практичної підготовки студентів НУБіП України та 

підвищення ефективності виробництва вкладено у придбання основних засобів біля 7 млн 

грн. Це дозволило більш широко використовувати сучасні інноваційні підходи до 

виробництва та модернізації баз практик. В складних епідеміологічних умовах у 2021 році 

відбулося відновлення повноцінних практик. Загалом різні види практичної підготовки 

пройшли понад 2,5 тис студентів на базі НДГ та Боярської ЛДС. Розробляються нові підходи 

до проведення практик, орієнтовані на виклики сьогодення, бази практичної підготовки 

постійно оновлюються та удосконалюються, застосовуються елементи інноваційних 

технологій провідних аграрних фірм у рослинництві, працює сучасна  високотехнологічна 

техніка, випробовуються сорти і гібриди з високим потенціалом продуктивності, 

пристосовані до змінених екологічних умов,  застосовуються сучасні екологічно безпечні 

ресурсоощадні засоби захисту рослин, покращуються побутові умови для зручного та 

безпечного проживання студентів. 

Вчена рада відмітила суттєве покращення виробничих показників НДГ у 2021 році. 

Валове виробництво зернових і технічних культур становило 22428 т, що на 7330 т більше, 

ніж у 2020 році. Найбільший валовий збір зерна досягнуто у «Великоснітинському НДГ ім. 

О.В.Музиченка – понад 12 тис т, що на 5,8 тис т більше у порівнянні з попереднім роком. У 

Ніжинському АТІ зібрано понад 3 тис т зерна, що більше минулого року на 1 тис т. Середня 

урожайність зернових у 2021 році в університеті склала 63,7 ц/га, що більше попереднього 

року на 18,0 ц/га, по Україні – 55,0 ц/га. Стабільно зростає урожайність у Агрономічній 

дослідній станції - 75,7 ц/га, що на 8,8 ц/га вище 2020 року, в Ніжинському АТІ – 72,5 ц/га, + 

18,1 ц/га до 2020 року. Суттєво порівняно з попереднім роком підвищилась урожайність 

зернових у «Великоснітинському НДГ ім. О.В.Музиченка» і становить 68,4 ц/га.   

Під урожай 2022 року у ВП НУБіП України посіяно 1618 га озимих культур. 

Проведено сортозміну та сортооновлення. Господарства повністю забезпечені власним 

насінням озимих культур, в тому числі насінням високих репродукцій на 20 %. Нині озимі 

посіви знаходяться в доброму стані, про що свідчать результати відбору монолітів. 

Закладено фундамент під урожай наступного року – підготовлено на зяб 3369 га, 95% до 

плану. 
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Дещо тривожнішою залишається ситуація в тваринництві. За результатами 2021 року 

у цій галузі, нажаль, на 1453 кг зменшився надій молока на 1 фуражну корову, 

середньодобові прирости великої рогатої худоби залишились на рівні минулого року. 

Тваринництво НДГ забезпечено достатньою кількістю кормів – силосом, сіном, сінажем. В 

господарствах нині йде розробка стратегії розвитку, спрямованої на зростання прибутковості 

виробництва продукції. 

Вчена рада відзначила суттєве покращення показників НДГ у сфері економічної 

ефективності та фінансової діяльності у 2021 році. Грошові надходження НДГ становили 258 

млн грн., що у порівнянні з 2020 роком більше на 98,6 млн. грн. Боярська ЛДС за рік 

збільшила надходження коштів від господарської діяльності у 2,5 рази, і вони складають 84 

млн грн. У Великоснітинському НДГ вироблено продукції на 91,9 млн грн., що більше до 

2020 року на 30,7 млн грн., Агрономічній дослідній станції на 41,0 млн грн., +7,6 млн грн., 

Ніжинському агротехнічному інституті 25,3 млн грн., + 8,0 млн. грн. У 2021 році НДГ 

збільшили вихід продукції з 1 га ріллі на 4,5 тис грн. В цілому по університету він складає 

25,6 тис грн., при цьому у системі НААН України цей показник 14,2 тис грн.  

Протягом 2021 року у ВП НУБіП України проведена оптимізація штатів. Кількість 

працівників за 2021 рік скоротилась на 22 особи, тобто на 7%. Виручка на 1 працівника НДГ 

у 2021 році складає 749 тис грн, що більше у порівнянні з 2020 роком на 244 тис грн.  

Недоліком в роботі НДГ залишається недостатнє оснащення власної матеріально-

технічної бази, про що свідчить все ще значне використання послуг сторонніх організацій у 

виконанні технологічних операцій у рослинництві. Не в повній мірі використовуються 

можливості з впровадження науково-інноваційної діяльності та наповнення коштів 

спеціального фонду за програмою 2201040 «Наукова і науково-технічна діяльність закладів 

вищої освіти та наукових установ», участі навчально-дослідних господарств у регіональних, 

інфраструктурних програмах розвитку територій, формуванні кластерів інклюзивного 

розвитку економіки країни. 

Діяльність НДГ мало висвітлюється у різних джерелах інформації. Міжнародна 

співпраця, обмін позитивним досвідом з аналогічними підприємствами при навчальних 

аграрних закладах ще незначна. Мало уваги приділяється реалізації питань первинної 

обробки та поглибленої переробки продукції рослинництва і тваринництва, вирішенню 

питань вирощування органічної продукції, біологізації грунтів, декарбонізації. Недостатньо 

ведеться пошук джерел фінансування, кредитування, залучення коштів грантів технічної 

допомоги ЄС у діяльність НДГ. Дирекція господарств недостатньо турбується про 

підготовку кадрів, не будується житло, слабко запроваджуються новітні методи оплати 

праці. 

На підставі вищезазначеного вчена рада УХВАЛИЛА: 

1. Звіт начальника відділу організаційної діяльності НДГ, Боярської ЛДС та 

навчально-виробничої практики Грунтковського М.С. взяти до відома. 

2. Керівникам господарств відкоригувати, у відповідності до виробничих процесів в 

НДГ, та затвердити плани практик студентів, забезпечити якісні побутові умови та 

ефективність практичної підготовки (Відповідальні: директори ННІ, декани, директори НДГ, 

головні спеціалісти). 

3. Впроваджувати нові форми практичної підготовки студентів, зміцнювати 

матеріально-технічну базу господарств за рахунок придбання нової техніки, розширення 

переліку культур, нових технологій, розвитку переробки отриманої продукції та органічного 

землеробства (Відповідальні: директори ННІ, декани, директори НДГ, головні спеціалісти). 

4. Посилити наукову складову в діяльності навчально-дослідних господарств, 

забезпечити їх участь у проведенні та впровадженні у виробництво наукових розробок 

НУБіП України та інших наукових установ, провідних аграрних фірм (Відповідальні: 

директори ННІ, декани факультетів, директори НДГ, завідувачі навчально-науково-

виробничих лабораторій). 

5. Забезпечити виконання затверджених виробничо-фінансових планів на 2022 рік 

(Відповідальні: директори НДГ, головні спеціалісти). 
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6. Забезпечити стабільність показників валового виробництва зернових та технічних 

культур в НДГ на рівні не менше 20000 тон на рік (директори НДГ, головні спеціалісти з 

рослинництва). 

7. Забезпечити подальше стабільне зростання фінансових показників у 2022 році за 

рахунок застосування ресурсозберігаючих технологій, економії ресурсів, зменшення частки 

найманої техніки у виконанні виробничих процесів, підвищення відповідальності 

працівників (в тому числі і головних спеціалістів) за кінцевий результат, менеджменту 

(Відповідальні: директори НДГ, головні спеціалісти). 

8. Щомісячно проводити ретельний аналіз фінансової та господарської діяльності 

НДГ та кожного підрозділу (Відповідальні: директори НДГ). 

9. Підвищити виробничі показники ННВП «Дослідне поле», розробити заходи 

об’єктивної оцінки раціонального використання земель, закріплених за кафедрами і 

підвищити відповідальність за отримані виробничі показники (Відповідальні: завідувачі 

кафедр Танчик С.П., Каленська С.М., Марчук О.С., Бикін А.В., Демидась Г.І., Гентош Д.Т., 

директор НДІ Литвинов Д.В., декани Тонха О.Л., Коломієць Ю.В.). 

10. Забезпечити придбання необхідної техніки та агрегатів для ННВП «Дослідне 

поле» за рахунок надходжень від реалізації наукових проектів та грантів (Відповідальні: 

директори ННІ, декани, директори НДГ, головні бухгалтери). 

11. Розвивати нові напрямки роботи - насінництво та органічне виробництво 

сільськогосподарської продукції (Відповідальні: директори ННІ, декани, директори НДГ, 

головні спеціалісти з рослинництва). 

12. Проводити якісний підбір головних спеціалістів, провести стажування тих, що 

мають невеликий стаж роботи. Залучати випускників та студентів НУБіП України до 

виконання робіт на посадах головних спеціалістів у ВП НУБіП України, застосовуючи 

принципи дуальної освіти (Відповідальні: проректор з наукової роботи та інноваційної 

діяльності, начальник відділу організаційної діяльності НДГ, Боярської ЛДС та навчально-

виробничої практики, директори НДГ). 

13. Залучати студентів до виконання інноваційної, дослідної роботи. Створювати 

сучасні стартапи, ініціативні групи для вирішення конкретних виробничих питань 

(Відповідальні: директори ННІ, декани, директори НДГ). 

14. Контролювати чітке дотримання штатного розпису у ВП НУБіП України, 

оптимізувати кількість працівників, завдяки чому підвищити працюючим заробітну плату. 

Розробити та затвердити у колективному договорі систему стимулювання оплати праці за 

досягнення високих виробничих показників та систему відповідальності за негативні 

результати роботи (Відповідальні: директори НДГ, головні економісти). 

15. Налагодити міжнародну співпрацю між НДГ НУБіП України та аналогічними 

підприємствами за кордоном, відвідати такі підприємства для обміну досвідом та 

налагодження співпраці. Всебічно сприяти співпраці з провідними іноземними аграрними 

фірмами щодо організації демополів та міжнародних демоцентрів в НДГ (Відповідальні: 

директори НДГ, головні спеціалісти). 

16. Забезпечити виконання запланованих показників у тваринництві на 2022 рік. 

Забезпечити ветеринарне і епізоотичне благополуччя, здоров'я тварин та персоналу, якість та 

безпеку продукції тваринного походження. Дотримуватися в усіх НДГ однотипної цілорічної 

годівлі корів (Відповідальні: декани Цвіліховський М.І., Кононенко Р.В. директори НДГ, 

головні спеціалісти). 

17. Провести реконструкцію зерноочисних комплексів, складів для зберігання зерна 

та розпочати будівництво нових (Відповідальні: директори НДГ Журавель М.П., Росамаха 

Ю.О.). 

18. Дотримуватись у роботі принципів ресурсозбереження та ресурсоефективності, 

зменшити хімічне навантаження на землі, використовуючи більше біологічних препаратів, 

регулярно проводити аналізи грунтів, вести історію полів (Відповідальні: директори НДГ, 

головні агрономи). 
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19. Забезпечити контроль використання електроенергії та інших енергоносіїв. 

Розробити заходи щодо енергозбереження, відключити побутових користувачів від 

господарських мереж (Відповідальні: директори НДГ, головні енергетики). 

20. Привести у відповідність перереєстрацію майна НДГ у Фонді держмайна, 

виправити ситуацію із внесенням земель, переданих у користування НДГ, до земельного 

кадастру, отримати документи на списання морально та фізично зношеного майна, що не 

підлягає відновленню, а також постановці на облік придбаного майна, чітко дотримуватись 

правил оприбуткування продукції та її реалізації, згідно чинного законодавства та наказів 

НУБіП України (Відповідальні: директори НДГ, головні бухгалтери). 

21. Забезпечити відображення діяльності НДГ у інтернетресурсах, створити та 

підтримувати в активному стані сайти своїх підрозділів (Відповідальні: декан Глазунова 

О.Г., директори НДГ, головні спеціалісти). 

22. Рішення вченої ради Університету довести до відома трудовим колективам НДГ 

НУБіП України та вченим радам відповідних факультетів (Відповідальні: директори НДГ, 

головні бухгалтери). 

23. Контроль за виконання рішення Вченої ради Університету покласти на 

проректора з наукової роботи та інноваційної діяльності. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


