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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 27 квітня 2022 року (протокол № 8) щодо доповіді проректора з 

науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та розвитку, доктора 

економічних наук, професора Ткачука Вадима Анатолійовича про міжнародну 

діяльність Університету в рамках реалізації Програми розвитку університету 

«Голосіївська ініціатива - 2025». 
Заслухавши та обговоривши доповідь Ткачука В.А. «Про міжнародну діяльність 

Університету в рамках реалізації Програми розвитку університету «Голосіївська 
ініціатива - 2025» Вчена рада Університету відмітила, що основні завдання та напрямки 
міжнародної діяльності, визначені програмою розвитку, знаходять своє практичне 
відображення та реалізуються в системі функціонування університету та його 
структурних підрозділів.  

Основними напрямками міжнародної діяльності є: позиціонування університету у 
міжнародному освітньо-науковому середовищі та міжнародних рейтингах; організація 
набору та супровід навчання іноземних студентів за усіма освітніми ступенями та на 
підготовчому відділенні для іноземців; міжнародна мобільність студентів і НПП, яка 
включає навчання, стажування, навчально-виробничі практики за кордоном; міжнародна 
міжуніверситетська співпраця, яка полягає у налагодженні та підтримці співпраці з 
міжнародними партнерами; міжнародні проекти, гранти; прийом і супровід іноземних 
делегацій тощо. Зокрема, незважаючи на виклики останніх років, пов’язані з 
розповсюдженням Ковід-2019 та теперішньою повномасштабною російською агресією 
проти України, проводиться робота по набору іноземних громадян на навчання в 
університеті, активно працює підготовче відділення для іноземців, університет активно 
позиціонується у міжнародних рейтингах та бере активну участь у роботі понад 25 
міжнародних професійних асоціацій та об’єднань. З 2023 року університет вперше 
починає позиціонуватися у всесвітньому рейтингу QS, де раніше був представлений 
протягом п’яти років лише на регіональному рівні для країн Східної Європи та Азії.   

Університет на сьогодні має 128 договорів про співпрацю з міжнародними 
партнерами, реалізує понад 50 проектів та програм міжнародного співробітництва, 
включаючи наукові та освітні гранти, програми подвійних дипломів, міжуніверситетські 
угоди про мобільність, стажування. У 2022 році університет отримав ліцензію 
Міністерства освіти і науки КНР на 10 років на набір і підготовку спеціалістів 
ветеринарного профілю з аграрним університетом Ціндао. У процесі розгляду заявка 
університету на отримання ліцензії  МОН КНР на підготовку 300 спеціалістів з 
університетом Лін’і за спеціальностями: біотехнологія, садово-паркове господарство, 
харчові технології, тваринництво. 

Викликом для університету є необхідність утримання контингенту іноземних 
студентів та набір на навчання іноземних громадян. На жаль, російська агресія 
негативно впливає на цю сферу життєдіяльності університету і колективу потрібно 
докласти максимум зусиль щоб провести успішний набір іноземців. Позитивним є те, 
що університету з 2002 року дозволено дистанційний вступ на дистанційну форму 
навчання. Тому, наразі ННЦ міжнародної діяльності проводить активну роботу щодо 
переукладання угод з існуючими контрагентами щодо адаптації до нових вимог. ННІ та 
факультетам слід більше уваги приділяти профорієнтаційній роботі серед іноземних 
громадян, враховуючи тенденції мобільності студентів в глобальному вимірі з акцентом 
на ті країни, які можуть бути партнерами університету в наданні освітніх послуг 
(Китайська народна республіка, Індія, Бангладеш, Індонезія, Північна та Центральна 
Африка). 
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Враховуючи важливість міжнародної наукової кооперації університет активізує 
роботу по фандрайзингу для чого з червня 2022 року в університеті створено групу 
підтримки грантової роботи. Подано 28 проектних заявок за програмами та фондами 
(ERASMUS +, HORIZON EUROPE, COST, NATO та інші), отримано позитивне рішення 
по фінансуванню двох проектів на суму понад 500 тис Євро (керівники Тонха О.Л. 
(HORIZON-WIDERA-2021-ACCESS-03: «Research capacity building and upskilling and 
upgrading the research team in NUBiP (Ukraine) on agroecological intensification for crop 
production., Слива Ю.В. («SmartAGRO – Система моніторингу розумного сільського 
господарства з проактивним планом удобрення»).  

Найбільш активними в цій роботі є: агробіологічний факультет (5 заявок - проф. 
Кравченко О.О.), факультет ветеринарної медицини (5 заявок, проф. Мельник О.П., 
Галат М.В.), ННІ лісового і садово-паркового господарства (4 заявки – проф. 
Колесніченко О.В., Юхновський В.Ю., Зібцева О.В.), факультет аграрного менеджменту 
(3 заявки - проф. Шинкарук Л.В., Деліні М.М., доц. Ковтун О.А., Коваленко Н.О.), 
юридичний факультет (3 заявки – проф. Ладиченко В.В., доц. Головко Л.О.). Поряд з 
цим, факультет землевпорядкування та ННІ неперервної освіти і туризму не мають 
жодних заявок. 

Слід відмітити, що в університеті послідовно збільшується кількість 
сертифікованих науково-педагогічних працівників та курсів, які викладаються 
англійською мовою. Таких на сьогодні 186 і 176 відповідно. Однак, не завершено 
формування повноцінних англомовних магістерських програм за напрямками: екологія, 
бізнес-економіка, відновлювальна енергетика, якість і безпечність продукції АПК, що 
може стати, разом із збільшенням кількості залучених гостьових лекторів-іноземців, 
додатковою перевагою при наборі іноземних громадян на навчання в університеті.  

На факультеті аграрного менеджменту проводиться підготовка до переакредитації 
магістерської програми MBA агентством ACQUIN та подання проекту «АГРОКЕБЕТИ» 
для отримання гранту за програмою ЕРАЗМУС - КА2 (альянс освіти). 

Позитивним є факт розширення кількості міжуніверситетських угод про 
мобільність, реалізація спільних угод про онлайн стажування з Латвійським 
університетом сільського господарства і технологій та Варшавським університетом наук 
про життя, реалізація 9 програм подвійних дипломів, підтримка участі університету у 
міжнародних асоціаціях та об'єднаннях, зокрема, Великій Хартії університетів, 
Європейській асоціації університетів, Європейській асоціації університетів наук про 
життя та ін. 

Разом із тим Вчена рада університету відзначила неоднорідність участі в 
міжнародних програмах науково-педагогічних працівників низки факультетів/ ННІ, 
недостатню активність працівників міжнародного відділу та Центру. 

Враховуючи вищевикладене Вчена рада постановила: 
1. Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та 

розвитку Ткачуку В.А., директору ННЦ міжнародної діяльності Лабенку О.М., 
директорам ННІ та деканам факультетів, відповідальним за міжнародну діяльність в 
ННІ та на факультетах забезпечити послідовне виконання завдань з розвитку 
міжнародної діяльності, визначених програмою розвитку університету «Голосіївська 
ініціатива - 2025». 

2. Керівникам структурних підрозділів активно долучитися до роботи щодо 
залучення іноземних громадян на навчання в університеті. 

3. Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та 
розвитку Ткачуку В.А., проректору з наукової роботи та інноваційної діяльності 
Кондратюку В.М., директору ННЦ міжнародної діяльності Лабенку О.М., начальнику 
НДЧ Отченашку В.В. забезпечити координацію та організацію роботи групи із 
супроводу грантової роботи та звітувати щоквартально про підсумки її роботи на 
ректораті університету. 
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4. Проректору з науково-педагогічної роботи, міжнародної діяльності та 

розвитку Ткачуку В.А., директору ННЦ міжнародної діяльності Лабенку О.М., декану 

факультету ветеринарної медицини Цвіліховському М.І., координатору міжнародних 

програм ветеринарного факультету Галат М.В. забезпечити реалізацію угоди про 

навчання студентів аграрного університету Ціндао, КНР, починаючи з вересня 2022 р. 

5. Директору ННІ енергетики, автоматики та енергозбереження Каплуну В.В., 

деканам факультетів харчових технологій та управління якістю Баль-Приліпко Л.В., 

захисту рослин, біотехнології та екології Коломієць Ю.В., економічного факультету 

Діброві А.Д., факультету аграрного менеджменту Остапчуку А.Д. забезпечити 

формування та поширення інформації щодо англомовних магістерських програм. 

6. Проректору з науково-педагогічної роботи Шинкаруку В.Д., начальнику 

навчального відділу Рудику Я.М., директорам ННІ/деканам факультетів продовжити 

роботу зі збільшення числа сертифікованих ННП та курсів, які викладаються 

англійською мовою. 

7. Очільникам ННІ, факультетів забезпечити подання не менше 5-ти грантових 

заявок в рік до міжнародних організацій та фондів. 

8. Декану факультету аграрного менеджменту Остапчуку А.Д. забезпечити 

організацію проходження переакредитації магістерської програми з адміністративного 

менеджменту організацією ACQUIN. 

9. Проректору з наукової роботи та інноваційної діяльності Кондратюку В.М., 

начальнику НДЧ Отченашко В.В. до 01.09.2022 року провести роботу щодо формування 

дослідницьких груп з урахуванням цілей сталого розвитку ООН на третє тисячоліття для 

майбутньої розробки грантових заявок і пропозицій. 

10. Директорам ННІ/деканам факультетів забезпечити наявність програм 

подвійних дипломів на усіх ННІ/факультетах. 

11. Директору ННЦ міжнародної діяльності Лабенку О.М. забезпечити 

розширення та координацію міжнародних угод з науково-педагогічного стажування з 

актуальних інноваційних методів освіти та досліджень з університетами партнерами, 

продовжити роботу з поліпшення позиціонування університету в міжнародних 

рейтингах та участі у міжнародних фахових асоціаціях та об’єднаннях. 

Контроль за реалізацією 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 


