Міністерство освіти і науки України
Національний університет біоресурсів і природокористування України
РІШЕННЯ
Вченої ради Національного університету біоресурсів і природокористування України від
29 вересня 2021 року (протокол № 2) щодо звіту проректора з науково-педагогічної роботи,
доктора філологічних наук, професора Шинкарука Василя Дмитровича про підсумки
вступної кампанії 2021 р. та необхідність посилення профорієнтаційної роботи
Заслухавши та обговоривши інформацію проректора з науково-педагогічної роботи
Шинкарука В.Д. про підсумки вступної кампанії 2021 р. та завдання щодо профорієнтаційної
роботи на 2021/2022 навчальний рік, Вчена рада відзначила, що незважаючи на чинний на
території України адаптивний карантин, вступна кампанія в університеті пройшла у звичні
терміни на високому рівні.
Університет за кількістю поданих заяв та за кількістю місць державного замовлення
увійшов до десятки кращих закладів вищої освіти держави. За результатами вступної кампанії
до базового закладу університету (м. Київ) на програми підготовки бакалаврів прийнято 3780
осіб, що на 196 студентів більше минулого року, в т.ч. 2753 особи на базі повної загальної
середньої освіти, 1112 з них були зараховані на місця державного замовлення та 1027 осіб на
базі ОКР «Молодший спеціаліст». На освітній ступінь «Магістр» вступило 1487 осіб. На
програми підготовки бакалаврату на базі ПЗСО зараховано 449 осіб (16%) вступників, які
скористалися сільським коефіцієнтом, у тому числі за державним замовленням 253 особи (21
%), що на 81 особу більше минулого року.
Важливий внесок в отримання позитивного результату вступної кампанії зробили
консультаційно-підготовчі курси НУБіП України, що із 233 слухачів 150 (64 %) стали
студентами університету, а 120 з них зараховані на місця державного замовлення. У другому
турі олімпіади НУБіП України прийняло участь 584 особи, з них вступили до університету 363
осіб, або 62 %.
Зростаючу динаміку вступників мають 11 факультетів та ННІ – гуманітарнопедагогічний, інформаційних технологій, агробіологічний, захисту рослин, біотехнологій та
екології, ННІ неперервної освіти і туризму, факультет тваринництва та водних біоресурсів, ННІ
лісового і садово-паркового господарства, механіко-технологічний, ННІ енергетики, автоматики
і енергозбереження, факультет конструювання та дизайну, факультет харчових технологій і 5
факультетів із спадаючою динамікою – економічний, аграрного менеджменту,
землевпорядкування, ветеринарної медицини та юридичний.
За підсумками вступної кампанії 2021 року до відокремлених підрозділів НУБіП України
зараховано 3387 осіб, що на 75 осіб більше минулого року, в т.ч. 2769 фахових молодших
бакалаврів, 568 бакалаврів, 50 магістрів. З 9 відокремлених підрозділів до базового закладу
вступило 420 випускників коледжів. Найбільше студентів вступило з Ірпінського фахового
коледжу (72 особи), Мукачівського (72 особи), Боярського (69 осіб), Рівненського (54 особи).
У той же час Вчена рада звернула увагу на те, що в 2021 році істотно змінилися виклики
вступу, пов’язані з карантинними обмеженнями та введенням індикативної вартості
контрактного навчання. Негативний внесок забезпечило обмеження до 140 балів ЗНО при вступі
на навчання за спеціальностями «Право», «Публічне управління і адміністрування» та
«Міжнародні відносини», що істотно зменшило кількість потенційних вступників. Тривожні
тенденції спостерігаються при вступі на такі спеціальності: «Економіка», «Право»,
«Ветеринарна медицина», «Екологія», «Менеджмент». Знизила ймовірну кількість поданих заяв
обов’язкова наявність сертифікату ЗНО з двох предметів для вступників на основі диплома
«Молодшого спеціаліста». Запровадження єдиного вступного іспиту з іноземної мови на всі
спеціальності продемонструвало неготовність вступників на ОС «Магістр» до цього
випробування.
УХВАЛИЛИ:
1. Роботу приймальної комісії (Ковалевський С.С.), науково-педагогічних колективів
факультетів, ННІ, ВСП університету щодо проведення вступної кампанії у 2021 році визнати
задовільною.
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2. Навчальному відділу університету за результатами вступної кампанії скорегувати
навчальне навантаження кафедр університету та не допустити функціонування
неповнокомплектних груп.
3. З метою активізації профорієнтаційної роботи в Національному університеті
біоресурсів і природокористування України на 2021-2022 навчальний рік доручити:
– ректорату, деканам факультетів, директорам інститутів розглянути питання щодо
коригування стратегії розвитку профорієнтаційної роботи університету;
– навчальному відділу університету розробити порядок організації профорієнтаційної
роботи в НУБіП України, зокрема в умовах карантинних обмежень.
4. Директорам ННІ, ВСП та деканам факультетів забезпечити, починаючи із жовтня 2021
року, активну профорієнтаційну роботу, зокрема:
– створити електронний ресурс «Вступ-2022» на офіційній web-сторінці факультету,
інституту, коледжу та розмістити інформацію про вступну кампанію 2022;
– підготувати рекламні та інформаційні матеріали, зокрема, електронні і друковані
буклети, відеосюжети та ін.;
– використовувати ЗМІ, соціальні мережі та дистанційні технології для проведення
профорієнтаційної роботи, Днів відкритих дверей та поширення іміджевої та рекламної
інформації про діяльність університету;
– організувати цикл науково-освітніх презентацій на телебаченні, у тому числі на
телеканалі «Свій НУБіП»;
– залучати представників студентського активу до поширення інформації про діяльність
факультету, інституту, коледжу, університету через групи в соціальних мережах;
– продовжити впровадження інтерактивних форм діяльності з абітурієнтами;
– запроваджувати нові підходи до відкриття мережі профільних ліцеїв та опорних шкіл;
– ширше залучати вступників до участі в Олімпіадах, навчанні на консультаційнопідготовчих курсах НУБіП України з підготовки до зовнішнього незалежного оцінювання;
– розширити практику залучення учнів старших класів до роботи в наукових гуртках,
участі у мистецьких конкурсах, спортивних змаганнях на рівні інституту, факультету, коледжу,
університету;
– проводити моніторинг потенційної привабливості та конкурентоспроможності
освітніх послуг, які надаються університетом серед учнів старших класів;
– організувати студентів IV курсу бакалаврату щодо підготовки до єдиного вступного
іспиту з іноземної мови для вступу на ОС «магістр».
5. Навчальному відділу, гуманітарно-педагогічному факультету, кафедрам іноземних мов
суттєво переглянути методику викладання та зміст програм іноземних мов. Обговорити це
питання на засіданні ректорату в листопаді 2021 року.
6. Кафедрі культурології, військовій кафедрі та кафедрі фізичного виховання розробити
та реалізувати окремі плани заходів щодо формування іміджевої привабливості університету за
напрямами своєї діяльності.
7. Контроль за виконанням рішення вченої ради покласти на проректора з науковопедагогічної роботи.
Рішення прийнято одноголосно.
Голова Вченої ради
Учений секретар

С. Ніколаєнко
О. Барановська
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