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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 та розвитку, доктора економічних наук, професора, академіка НААН 

України Квашу Сергія Миколайовича про морально-етичне та національно-патріотичне 

виховання студентської молоді в умовах агресії російської федерації. 
Заслухавши та обговоривши доповідь проректора з науково-педагогічної роботи та 

розвитку, академіка НААН України Сергія Кваші «Про морально- етичне та національно-

патріотичне виховання студентської молоді в умовах агресії російської федерації», Вчена рада 

НУБіП України відзначила, що в Університеті проводиться активна і багатостороння робота у 

сфері національно-патріотичного, етичного та культурно-естетичного виховання студентів.  

Проблема морального, етичного  та національно-патріотичного виховання студентської 

молоді в умовах агресії російської федерації як важливого чинника всебічного формування 

особистості студента Університету в умовах воєнного стану опирається на  кілька документів 

найвищих органів влади України. Серед них -  Стратегія розвитку вищої освіти в Україні на 

2022-2032 роки, Концепція національно-патріотичного виховання в системі освіти України, 

Стратегія національно-патріотичного виховання, Державна цільова соціальна програма 

«Молодь України» на 2021-2025 роки, Закону України «Про основи національного спротиву», 

Програма виховання студентів НУБіП України «Громадянин, патріот, фахівець». 

Вчена рада університету проаналізувавши стан проведення заходів морально-етичного та 

національно-патріотичного виховання відзначила, що на всіх факультетах, інститутах та 

відокремлених підрозділах упродовж дії воєнного стану в Україні відбувалися важливі 

організаційні заходи направлені на збереження життя колективів працівників, студентів та їх 

морально-психологічну підтримку. Важливу роль за останні два місяці було приділено 

суспільній комунікації учасників освітнього процесу, окремі зусилля ректорату, директорів, 

деканів, науково-педагогічних працівників, Навчально-наукового центру виховної роботи та 

соціального розвитку направлені національно-патріотичне  сприяння членам колективу у  

військовій службі в ЗСУ, участі в підрозділах територіальної оборони та волонтерському русі.  

 

УХВАЛИЛИ: доповідь Голови Ради з організації виховної діяльності проректора з 

науково-педагогічної роботи та розвитку академіка Сергія Кваші «Про морально-етичне та 

національно-патріотичне виховання студентської молоді в умовах агресії російської федерації» 

взяти до відома, обговорити її на засіданнях вчених рад факультетів/ інститутів, коледжів. 

1. Ректорату, навчально-науковому центру виховної роботи та соціального розвитку, 

Раді з організації з виховної діяльності університету, студентській організації внести зміни у 

“Концепцію національно-патріотичного виховання студентської молоді Національного 

університету біоресурсів і природокористування України” з врахуванням її реалізації в умовах 

війни та затвердити план заходів щодо її реалізації. 

Відповідальні: С.М. Кваша,  Шинкарук В.Д., Д.Г. Войтюк, Г.М. Ржевський, Д.М. Рудень, 

М.В. Когут, директори інститутів, директори коледжів, декани факультетів. 

Термін виконання: до 31 серпня 2022 року. 

2. Посилити увагу директорів ННІ, деканів факультетів, голів студентських 

організацій ННІ, факультетів, коледжів, старост студентських груп до організації безпечного 

освітнього процесу в умовах  війни та координації діяльності студентської молоді задіяної у 

волонтерському русі, активізувати в інститутах, на факультетах, коледжах процеси 

дистанційного й безпосереднього спілкування   студентів Університету зі студентською 

молоддю  переміщеною із тимчасово окупованих територій. 

Відповідальні: В.Д. Шинкарук, С.М. Кваша, Г.М. Ржевський, директори інститутів, 

коледжів, декани факультетів, голови студентських організацій інститутів,  факультетів, 

коледжів, М.В. Когут   

Термін виконання: протягом навчального року. 
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3. Рекомендувати вченим радам інститутів, факультетів, коледжів розглянути 

питання про щомісячну фінансову допомогу ЗСУ під час дії воєнного часу, посилення взаємодії 

зі штабами територіальної оборони у підвищенні ефективності допомоги ЗСУ, волонтерськими 

організаціям у технічній, продовольчій допомозі військовим.  

Відповідальні: Ткачук В.А., С.М. Кваша, директори інститутів, коледжів, декани 

факультетів, завідувачі кафедр. 

Термін виконання: період дії воєнного стану. 

4. Рекомендувати кафедрам та безпосередньо викладачам, які забезпечують в 

університеті викладання дисципліни «Вступ до спеціальності», висвітлювати у навчальному 

курсі зміст  базових документів, а саме Закону України “Про основи національного спротиву”, 

Концепцію національно-патріотичного виховання в системі освіти України, Стратегію 

національно-патріотичного виховання, Програму національно-патріотичного виховання 

студентської молоді Національного університету біоресурсів і природокористування України. 

Відповідальні: В.Д. Шинкарук, директори інститутів, коледжів, декани факультетів. 

Термін виконання: протягом 2022/2023 навчального року. 

5. Активізувати і підвищити ефективність роботи інституту кураторства в 

підрозділах Університету для активізації морально-етичного та національно-патріотичного 

виховання сучасної студентської молоді в умовах воєнного стану. Для цього організовувати 

особисто та сприяти організаційні роботі інших зацікавлених осіб зустрічі з учасниками 

бойових дій, членами територіальної оборони ЗСУ, волонтерами. 

Відповідальні: С.М. Кваша, Г.М. Ржевський, директори інститутів, коледжів декани 

факультетів, М.В. Когут, голови студентських організації університету, інститутів, коледжів. 

Термін виконання: до 31 жовтня 2022 року. 

6. Інформацію про хід виконання ухвали заслухати у квітні 2023 року. 

7. Контроль за виконанням цієї ухвали покласти на проректора з науково-

педагогічної роботи та розвитку С.М. Квашу. 

Рішення прийнято одноголосно. 

 

Голова Вченої ради        С. Ніколаєнко 

Учений секретар        О. Барановська 


